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Protokół Nr XII/20 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 16 czerwca 2020 r., 

o godz. 16:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

przy ul. Poznańskiej 79, (sala sesyjna nr 206). 

 

 

W sesji zdalnej wzięli udział Radni Rady Powiatu w Pleszewie: Marian Adamek, Wojciech 

Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew Duszczak, Michał Kaczmarek, 

Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław Kuberka, Leopold Lis, Andrzej 

Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta Pankowiak, Renata Reszel, 

Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

Ad. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – dokonując otwarcia XII 

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

z Zarządem, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu. Na podstawie 

potwierdzenia uczestnictwa w obradach sesji stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach 

uczestniczy 19. 

 

Ad. 2 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Radni 

wraz z materiałami sesyjnymi otrzymali porządek obrad. Zapytał, czy są propozycje zmiany 

porządku obrad (zał. nr 1 prot.). 

 

Rada Powiatu przyjęła do realizacji porządek obrad (zał. nr 1 prot.). Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 21 lutego 

2020  roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że protokół 

był dostępny do wglądu w Biurze Rady. Wobec braku uwag do protokołu zarządził głosowanie.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 
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Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła, jednogłośnie (19 głosów „za”), protokół z XI sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie, w dniu 21 lutego 2020 roku. Uwag nie zgłoszono. 

Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady Powiatu 

w Pleszewie VI kadencji w dniu 21 lutego 2020 r. stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 3 prot.). 

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   poinformował,     że   sprawozdanie 

z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano Radnym wraz z materiałami 

sesyjnymi. Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od 

poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 3 protokołu. Pytań nie zgłoszono. 

 

 

Ad. 5 

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019. 

(zał. nr 4  prot. ). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że 

przedłożoną przez Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Pleszewie 

ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019 

przesłano Radnym pocztą elektroniczną.  

W/w sprawozdanie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego, która nie wniosła uwag. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację ocenę stanu sanitarnego i sytuacji 

epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 6 

Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2019 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego.  

 (zał. nr 5 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - poinformował, że 

przedłożone przez Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie sprawozdanie roczne za 

2019 rok wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego przesłano Radnym 

pocztą elektroniczną.  
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W/w sprawozdanie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego, która nie wniosła uwag. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację sprawozdanie roczne Komendanta 

Powiatowego Policji w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego. Uwag nie zgłoszono. 

  

Ad. 7 

Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2019 

rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (zał. nr 6 prot.). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - sprawozdanie Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej przesłano Radnym pocztą elektroniczną. 

W/w sprawozdanie rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego, która nie wniosła uwag. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację sprawozdanie Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 2019 rok wraz z informacją o stanie 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Uwag nie zgłoszono. 

 

 Ad. 8 

Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2019 

roku (zał. nr 7 prot.) roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej (zał. nr 8 prot ). 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - informację nt. realizacji 

zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku oraz nt. zasobów 

pomocy społecznej przesłano Radnym pocztą elektroniczną. 

W/w sprawozdania rozpatrywała Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa 

Publicznego, która nie wniosła uwag. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację informację nt. realizacji zadań Powiatu 

Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku oraz nt. zasobów pomocy społecznej. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 O godz . 16.10 w związku z zaistniałymi problemami technicznymi Przewodniczący Rady 

Powiatu w Pleszewie ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 

O godz. 16.20 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie wznowił obrady po przerwie. 

 

Ad. 9 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zał. nr 9 prot.). 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego przesłano Radnym pocztą elektroniczną. 

W/w sprawozdanie rozpatrywała Oświaty, Kultury i Sportu, która nie wniosła uwag. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 10 

Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku 

pracy (zał. nr10 prot.).  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - informację o realizacji zadań 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy przesłano Radnym 

pocztą elektroniczną. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że  od 

Przewodniczącej Klubu Prawo i Sprawiedliwość Radnych Rady Powiatu w Pleszewie wpłynął 

wniosek o włączenie do porządku obrad sesji punktu dot. informacji Starosty Pleszewskiego 

o sytuacji w PUP w Pleszewie, uzasadniającej podjęcie przez Starostę decyzji o rozwiązaniu 

umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika. Przedmiotowy 

wniosek stanowi zał. nr 11 prot.  

 

Zastępca Dyrektora PUP Pleszew, Piotr Janiak - przedstawił aktualną sytuację n.t 

bezrobocia w Powiecie Pleszewskim (zał. nr 10 prot.). Na koniec grudnia 2019 roku liczba osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne wyniosła 983. Stopa bezrobocia w roku 2019 kształtowała 

się na poziomie 3,9%. .W związku z pojawieniem się wirusa COVID-19 wzrosła liczba osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne do 1367. Nastąpił wzrost  o prawie 400 osób, co stanowi 

wzrost o około 40% w porównaniu do r. ub.   Ponadto zmalała liczba ofert pracy, poniżej 100 

ofert miesięcznie. W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

w 2019 roku PUP w Pleszewie pozyskał 2354 oferty pracy. Najwięcej ofert dotyczyło pracy na 

stanowisku : kierowca kat. CE , operator wózka widłowego, magazynier, szwaczka, 

sprzedawca, murarz, stolarz, spawacz, spedytor, operator sprzętu ciężkiego, robotnik przy 

pracach prostych.  

 

PUP Pleszew  organizował także dla osób bezrobotnych szkolenia oraz dofinansował udział 

w studiach podyplomowych. W  szkoleniach grupowych i indywidualnych udział wzięły 84 

osoby, w tym w ramach bonów szkoleniowych 58 osób do 30 roku życia. Osoby bezrobotne 

brały udział w  szkoleniach: prawo jazdy kat. C, CE, D wraz z kwalifikacjami wstępnymi na 

przewóz rzeczy lub osób, spawach MAG, TIG, wózek jezdniowy z UDT. 

W zakresie doradztwa zawodowego odbywały się indywidualne i grupowe porady zawodowe 

oraz informacja zawodowa. W 2019 roku porad indywidualnych udzielono 308 osobom, porad 

grupowych 596 osobom, grupowych informacji zawodowych 908 osobom, indywidualnych 
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informacji zawodowych 93 osobom. Tematyka zajęć z doradcami zawodowymi poświęcona 

była  głównie zagadnieniom związanym z rynkiem pracy: sporządzanie dokumentów 

aplikacyjnych, zasady skutecznej autoprezencji , asertywność, zmiany w prawie pracy, metody 

i techniki motywacji.  

 

W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie pozyskał środki na walkę z bezrobociem 

w kwocie 3 572,5 tys. zł., w tym: 

 w kwocie 610,4 tys. zł z Funduszu Pracy przyznane tzw. algorytmem, 

 w kwocie 1 152,0 tys. zł na realizację programów aktywizacji zawodowej z Rezerwy 

Ministra, 

 w kwocie 762,09 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim (V)”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszy Społecznego, 

 w kwocie 493,58 tys. zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pleszewskim (V)”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2019r. kontynuowane były niżej wymienione projekty: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim 

(IV)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

pleszewskim (IV)’, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W 2019r. rozpoczęła się realizacja projektów: 

 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pleszewskim 

(V)", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, 

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących  pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014 – 2020. 

W ramach instrumentów runku pracy wypłacono: 

 refundacje  kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. 

Z przedmiotowego  wsparcia skorzystały 23 podmioty, 

  jednorazowe dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2019r. przyznano  

57 dotacji osobom bezrobotnym. 

W 2019  roku na staże skierowano 185 osób, natomiast na roboty publiczne skierowano 16 

osób. 

W 2019 roku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy 

w Pleszewie  pozyskał środki  w kwocie 927,7 tys. zł. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie 

utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do 

wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. W ramach tych środków łącznie na 

kształcenie ustawiczne skierowano 476 pracowników i pracodawców. 
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Dotychczas w ramach tarczy antykryzysowej łącznie złożono 3636 wniosków. Łącznie 

rozpatrzono  3601 wniosków, w tym  3419 pozytywnie, 182 negatywnie ( 5% złożonych 

wniosków).  Budżet tarczy antykryzysowej wynosi 40 mln. zł, przy czym wypłacono około 20 

mln. zł, kwota zaangażowana 25 mln. zł. Nabór wniosków dotyczących pożyczek ma charakter 

ciągły. Nabory na pozostałe formy będą ponawiane cyklicznie, w zależności od potrzeb. 

Dotychczas wypłacono przedsiębiorcom na wymienione poniżej  formy pomocy: 

 skierowane dla mikro przedsiębiorców w formie pożyczki – skorzystało 2810 

podmiotów,  

 skierowane małych i średnich przedsiębiorców z przeznaczeniem na dofinansowanie do 

kosztów ponoszonych z tytułu wynagrodzeń –  skorzystało 293 podmiotów,  

 skierowana do osób samozatrudnionych – skorzystało 316 podmiotów.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   w związku ze złożeniem wniosku przez 

Przewodniczącą Klubu PiS w zakresie wyjaśnienia podjęcia przez Starostę decyzji 

o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika 

wyjaśnił, że przy podjęciu przedmiotowej decyzji nie kierował się względami politycznymi. 

Uznał, że nie jest zasadne na sesji przedstawianie wszystkich zarzutów, które sformułowano 

wobec byłego dyrektora, tym bardziej, że sam Pan Leszek Bierła nie komentuje zaistniałej 

sytuacji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 36 Ustawy o promocji zatrudnienia – Starosta sprawuje 

zwierzchnictwo nad PUP. Ponadto zgodnie z art.9, ust. 5 w/w ustawy  także powołanie 

i odwołanie dyrektora PUP należy do wyłącznej kompetencji Starosty.  Rozwiązanie stosunku 

pracy z Panem Dyrektorem PUP w Pleszewie,  Leszkiem Bierłą nastąpiło na podstawie art. 52 

Kodeksu Pracy. Powodem rozwiązania stosunku pracy było niedopełnienie obowiązków 

służbowych poprzez niewłaściwe działania organizacyjne, brak należytego zabezpieczenia 

miejsc pracy, lekceważenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co w konsekwencji 

doprowadziło do rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników i ich rodzin. Po dokonaniu 

wnikliwej analizy sytuacji jako Starosta postanowił sprawę skierować do Prokuratury. Jest 

w posiadaniu niezbędnych materiałów, które zostaną udostępnione, w przypadku wystąpienia 

przez Pana Leszka Bierłę do Sądu . W dniu 1 kwietnia b. r. Wojewoda Wielkopolski wydał 

pisemne polecenia wszystkim Starostom z Wielkopolski, aby zapewnić nieprzerwaną pracę 

PUP.  Obwiązek sprawnej, nieprzerwanej obsługi przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy  

antykryzysowej spoczywał  na  staroście.  W związku z zaistniałą sytuacją w PUP, która 

związana była z paraliżem kadrowym urzędu, Dyrektor zamiast podjąć zaproponowane 

współdziałanie, negował polecenia Starosty.  Dyrektor PUP podczas pobytu na kwarantannie  

wydawał pracownikom polecenia, które były sprzeczne z poleceniami Starosty.  O szczegółach 

jeżeli zajdzie taka  potrzeba opowie w Sądzie. Cała sytuacja związana z działalnością Pana 

Dyrektora doprowadziła do opóźnień w płatnościach w ramach tarczy antykryzysowej, co 

spowodowało negatywny oddźwięk wśród przedsiębiorców.  Wówczas liczyła się sprawna 

i szybka obsługa przedsiębiorców. Również takie oczekiwania miał Urząd Wojewódzki 

i Ministerstwo Pracy. Niestety Dyrektor nie dostrzegał takiego problemu. W związku 

z powyższym podjął decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy z Panem Dyrektorem PUP, 

Leszkiem Bierłą. Pan Dyrektor ma prawo odwołania się do Sądu Pracy. W dniu dzisiejszym 

upływa termin możności odwołania. W przypadku, gdy sprawa trafi do Sądu Pracy to udostępni 

wszystkie informacje i materiały, które w sprawie zebrano.        
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – ze względu, iż były Dyrektor PUP 

w Pleszewie nie mógł wziąć udziału w sesji, w jego imieniu odczytał przedłożone oświadczenie 

(zał. nr 12 prot.). 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – stwierdziła, że tylko za pośrednictwem 

artykułów w prasie oraz innych mediów można było dowiedzieć się, że jednoosobową decyzją 

Starosty, Macieja Wasielewskiego  w dniu 26 maja b.r. została rozwiązana umowa o pracę 

z Dyrektorem PUP w Pleszewie, Radnym Sejmiku Wojewódzkiego, Leszkiem Bierłą.  Dla 

całej lokalnej społeczności informacja o rozwiązaniu umowy była ogromnym zaskoczeniem. 

Nie mniej jednak zaskoczeniem było to dla osoby Dyrektora, który po odbyciu kwarantanny 

powrócił pierwszy dzień do pracy. Jest Radną,  wybraną przez społeczeństwo i zaniepokoiły ją 

niejasności, o których wyjaśnienie prosiłaby Starostę Pleszewskiego. 

Zgłosiła pytania w sprawie: 

1. czy prawdą jest, że Pan Starosta zaproponował inne stanowisko Panu Dyrektorowi PUP, 

Leszkowi Bierle, przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia, 

2. co oznacza użyte podczas spotkań on – line przez Pana Starosta sformułowanie, że nie 

układa się współpraca z Dyrektorem PUP oraz od jakiego czasu współpraca się nie 

układa. Jednocześnie Radna zwróciła się do Pana Starosty z pytaniem, czy Pan Starosta 

był chociaż jeden raz w PUP i rozmawiał z dyrektorem w zakresie uwag, co do jego 

postępowania,  

3. czy organ samorządowy – Sejmik Wojewódzki został powiadomiony o rozwiązaniu 

stosunku pracy z Dyrektorem PUP.  Domniemywa, że w/w organ nie został 

poinformowany o rozwiązaniu stosunku pracy.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – zwrócił się do 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Mariana Adamka, aby sesja nie przerodziła się 

w komisję śledczą. Pojawia się spór dwóch stron i wysnuwanie argumentów. Uważa, że Sąd 

jest instancją, która powinna rozstrzygnąć sprawę. Sesja Rady Powiatu,  nie jest odpowiednim 

miejscem do analizy zaistniałej sytuacji. Ponadto zwrócił się do Zastępcy Dyrektora PUP, 

Piotra Janiaka z pytaniem, czy w najbliższym czasie przewidziane są środki pieniężne dla osób 

bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć działalność. W ub. r. osób, które skorzystały z tego 

typu pomocy  było 57.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mirosław Kuberka – zwrócił się do Zastępcy Dyrektora 

PUP, Piotra Janiaka z pytaniem o wyjaśnienie przyczyny wydania 5% negatywnych decyzji 

w kwestii wniosków dot. pożyczek. Ponadto zwrócił uwagę, że nie porównałby wyjaśnienia 

sprawy dotyczącej odwołania Dyrektora PUP do komisji śledczej, gdyż Radni mają prawo do 

informacji, co do trybu zwolnienia. Radni jedynie za pośrednictwem mediów mogli dowiedzieć 

się o zwolnieniu Dyrektora ze stanowiska. W tym przypadku decydenci są winni odpowiedzi 

za zadawane przez Radnych pytania. Radni powinni znać przyczyny i powody dotyczące 

zwolnienia. Ponadto zwrócił się z pytaniem do Starosty Pleszewskiego, czy decyzja 

o zwolnieniu była jednoosobową decyzją Pana Starosty, czy układu koalicyjnego. 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – odnosząc się do wypowiedzi Starosty 

Pleszewskiego dotyczącej zakończenia się sprawy w sądzie, stwierdził, że decyzja o zwolnieniu 

Dyrektora ze stanowiska była odważnym posunięciem, zważywszy na fakt, że jest to osoba po 

60 roku życia oraz jednocześnie Radny Sejmiku Wojewódzkiego. W związku z powyższym 

zapytał Starostę Pleszewskiego, czy decyzja o odwołaniu Dyrektora była konsultowana 

z Zarządem, układem koalicyjnym, własnym klubem, czy Radcami Prawnymi. W Starostwie 

Powiatowym w Pleszewie zatrudnionych jest dwóch Radców Prawnych i czy oni wydali jakąś 

opinię w przedmiotowej sprawie. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak -  zapytała, czy do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wpłynęły obecnie lub kiedykolwiek jakieś skargi na Dyrektora PUP 

w Pleszewie, Leszka Bierłę. Stwierdziła, że w  przypadku nieobecności Dyrektora należało się 

porozumieć z  jego Zastępcą. W przypadku nieobecności Dyrektora zasada obowiązuje taka, 

że obowiązki pełni jego Zastępca. Zgłosiła uwagi nt. braku rzetelnej informacji o zamiarze 

zwolnienia. Informacje o zwolnieniu otrzymano dopiero w momencie wręczenia 

wypowiedzenia. Budzi też zastrzeżenie fakt, że Dyrektor otrzymał propozycję zatrudnienia  na 

innym stanowisku z zachowaniem tego samego wynagrodzenia. Za przedmiotową 

proponowaną kwotę zatrudnienie mogłyby otrzymać przynajmniej 3 pracowników.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – podczas spotkań on – line z Radnymi 

Pan Starosta chcąc usprawnić pracę w PUP w Pleszewie zaoferował pomoc. Radna zapytała na 

czym miałaby polegać ta pomoc. Urząd cały czas funkcjonował nieprzerwanie i bez zarzutów. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Mateusz Bukowski – Radni podczas spotkań się on – line 

dowiedzieli się, że były opóźnienia w wypłacie pożyczek dla pracodawców. W związku 

z powyższym zapytał, jaki jest termin na wypłatę pożyczek i jaki był termin realizacji pożyczek 

przez PUP Pleszew.  

 

Starosta Pleszewski,  Maciej  Wasielewski –   stwierdził, że dotychczas powiedział więcej 

niż powinien i nie będzie udzielał szczegółowych odpowiedzi na zadawane powyżej pytania. 

Decyzję o odwołaniu podjął jednoosobowo. Terminy w tym przypadku nie są ważne. Pomoc 

dla przedsiębiorców    miała być niesiona natychmiast, nie dało się tego zorganizować. Problem 

musiał zostać rozwiązany. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury. Pan Dyrektor ma prawo 

do odwołania  się do Sądu Pracy. Rozpatrywać dalej sprawę będzie inny organ. Materiały 

zebrane zostaną udostępnione. Jeżeli Pan Dyrektor będzie chciał może przedmiotowe materiały 

jemu udostępnić. Nie zauważył, aby Radni byli kiedykolwiek tak aktywni, jeżeli chodzi 

o odwołanie innych osób ze stanowisk. Jako zwierzchnik nad PUP podjął decyzję o zwolnieniu.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – o zwolnieniu Dyrektora PUP 

w Pleszewie poinformowały media, a Starosta nie zamierza odpowiedzieć na zadane przez 

Radnych pytania, to sprawa nie jest całkowicie przejrzysta. Nie rozumie postępowania Starosty, 

że podejmuje decyzję o natychmiastowym zwolnieniu Dyrektora, a wcześniej proponuje mu 

objęcie innego stanowiska z zachowaniem tego samego wynagrodzenia.  
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Zastępca Dyrektora PUP Pleszew, Piotr Janiak – odpowiadając na pytanie zadane przez 

Radnego Wojciecha Maniaka poinformował o środkach na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Na ten rok dotacje były przewidziane w ramach projektów unijnych  (Program 

Operacyjny – Wiedza, Edukacja Rozwój oraz WRPO). W momencie wprowadzenia tarczy 

antykryzysowej przedmiotowe środki zostały przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom. 

Obecnie zostało złożone pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o odblokowanie środków m. 

in. na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Odpowiedź w w/w sprawie powinna 

wpłynąć do końca miesiąca czerwca.  Z wstępnych rozmów wynika, że odpowiedź wpłynie 

pozytywna. Przewidziane jest otrzymanie około 20 dotacji dla osób  do 30 roku życia  i 15 

dotacji dla osób powyżej 20 roku życia. 

Odpowiadając na zadane pytanie przez Radnego Mirosława Kuberkę powiedział, że 5% 

negatywnych wniosków stanowiły wnioski niekwalifikowane, które nie zostały złożone do 

właściwego PUP ze względu na miejsce prowadzenia działalności.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – powtórzył pytanie, czy decyzja 

o zwolnieniu Dyrektora PUP w Pleszewie, ze stanowiska była konsultowana z Radcami 

Prawnymi i odbyła się zgodnie z prawem. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – jeżeli jednej osobie przypisano uwagi 

i sytuacje negatywne w zakresie funkcjonowania urzędu to prosi o odpowiedz, w jaki sposób 

zabezpieczono powiat podczas nieobecności Starosty w związku z wyjazdem na Kubę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – powyższe pytanie, które 

zgłosiła Radna nie dotyczy punktu 10 porządku obrad XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie. Pan 

Starosta podczas pobytu na urlopie wyznaczył Zastępcę i dał  mu odpowiednie upoważnienie.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – cały  czas przypisuje się 

rozprzestrzenianie wirusa jednej osobie w PUP. Wiadomo, że wirus rozprzestrzenił się także 

w DPS oraz innych miejscach. Nie rozumie potraktowania Dyrektora PUP w ten sposób.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – sprawa odwołania ze 

stanowiska Dyrektora nie zakończy się na dzisiejszej sesji.  W przypadku złożenia przez 

Dyrektora odwołania do Sądu Pracy, Pan Starosta ujawni wszystkie zebrane materiały, które 

przyczyniły się do rozwiązania stosunku pracy.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację informację o realizacji zadań przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na rynku pracy. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 16 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Przemysław Kazuś – na 

posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Planowaniu  w dniu 16 czerwca 2020r. wszyscy 

członkowie byli obecni. Projekt uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego 

na 2020 rok oraz  w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu  Pleszewskiego Radni otrzymani wraz z materiałami sesyjnymi. Komisja 

w głosowaniu jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok. 

Przedstawił najistotniejsze zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok: 

I. zmiana dotycząca projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej 

w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół 

Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”. 

Powiat Pleszewski będzie składał wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego 

zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego konkursu naboru wniosków dla Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie 

w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Możliwy do uzyskania poziom 

dofinansowania wynosi 85% kwoty kosztów kwalifikowanych. W związku 

z powyższym niezbędne jest zaplanowanie w 2020 roku środków o łącznej kwocie 

60 610 zł z przeznaczeniem na: 

 opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 52 000zł, 

 opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu 

w  kwocie 8 610 zł. 

Zakłada się, że właściwa realizacja nastąpi w 2021 roku, a jego zakres rzeczowy obejmować 

będzie przeprowadzenie prac remontowo – budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia 

dydaktycznego: 

a) w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie: 

− kompleksowy remont wewnętrznych instalacji elektrycznych polegający na montażu 

nowych linii zasilających i rozdzielnic elektrycznych, zamontowaniu nowych opraw 

oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych typu LED, wyposażeniu budynku 

w oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożaru, systemu 

monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, 

− wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz 

wymianę dwóch piecy gazowych na nowe kondensacyjne gazowe, 

− wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę okładzin podłogowych oraz wykonanie 

nowej malatury powierzchni sufitów i ścian, remont zaplecza sanitarnego, 

− przebudowę pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz wykonanie toalety dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

− wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły; 

− zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkoły (do: pracowni mechatroniki, 
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pracowni OZE, pracowni informatyki, sprzętu na potrzeby kształcenia w kierunku technik – 

logistyk) 

b) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie: 

− remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, w tym  wykonanie 

nowych instalacji pod maszyny (tokarka CNC i urządzenie do cięcia stali plazmą)  

w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone, 

− remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i doprowadzenie instalacji do maszyn  

w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone, 

− wykonanie posadowienia maszyn w pomieszczeniu oraz nowej posadzki, 

− zmianę usytuowania drzwi wewnętrznych oraz wykonanie nowej malatury pomieszczenia, 

− zakup nowego wyposażenia dydaktycznego (do: nowej pracowni – maszyn CNC/CAM, 

pracowni frezarek konwencjonalnych, pracowni CNC - centrum obróbkowe, pracowni 

spawalniczej, pracowni poj. sam./prac diagnostyki sam.) 
 

 

Zakłada się, że łączna wysokość wydatków, które zostaną poniesione w 2021 roku wyniesie  

4.642.829,59 zł, w tym: 

− 3.900.717,79 zł - dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 na poziomie  85 % kwoty kosztów kwalifikowanych 

projektu, 

− 742.111,80 zł - środki własne Powiatu Pleszewskiego obejmujące: 15 % kwoty kosztów 

kwalifikowanych projektu oraz wydatki traktowane jako niekwalifikowane (wymiana 

instalacji c.o. i elektrycznej w części mieszkalnej budynku). 

 

II. zmiana  w zakresie zadań drogowych: 

1. zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. 

Koźminiec” na odcinku 1km 300m. W związku ze złożonym wnioskiem 

o dofinansowanie w/w inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych do budżetu 

powiatu wprowadza się środki stanowiące część wkładu własnego w łącznej wysokości 

600.000 zł, przy czym:  

− 300.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Dobrzyca, 

− 300.000 zł – to środki własne Powiatu Pleszewskiego (przychody z tytułu wolnych 

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 

roku). 

W/w inwestycja znalazła się na liście rezerwowej zadań przewidzianych do dofinansowania 

z Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego, co oznacza 

możliwość uzyskania wnioskowanego wsparcia. 

Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna wartość inwestycji to 2.106.091,60 zł, zaś możliwe 

dofinansowanie stanowi 50 % wartości wydatków kwalifikowanych i wynosi 1.053.045,80 

zł. 

2. zmiana dotycząca inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr  4336P w m. 

Suchorzew” na odcinku 990m. 
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Do budżetu Powiatu wprowadza się w/w zadanie inwestycyjne, przeznaczając środki 

w wysokości 600.000 zł, przy czym:  

− 300.000 zł – to środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew, 

− 300.000 zł – to środki własne Powiatu Pleszewskiego (przychody z tytułu wolnych 

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 

roku). 

Ostateczna wysokość środków przeznaczanych na w/w zadanie uzależniona jest od kosztu 

inwestycji wynikającego z rozstrzygnięcia przetargowego. 

3. zmiana dotycząca zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 

B Starostwa Powiatowego w Pleszewie”.  

W związku z planowaną realizacją w/w zadania inwestycyjnego zwiększa się wydatki budżetu 

o 150.000 zł, które będą obejmować: 

− koszty przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  - 12.000 zł, 

− koszt dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych – 138.000 zł. 

Źródłem finansowania wydatków będą przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2019 roku. 

 

Szczegółowe zmiany w zakresie budżetu Powiatu Pleszewskiego oraz WPF zostały przez 

Skarbnika Powiatu oraz Starostę omówione podczas posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów 

i Planowania w dniu 16 czerwca 2020r. Wszyscy członkowie komisji głosowali za przyjęciem 

projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok oraz zmiany 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Pleszewskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku uwag zarządził 

imienne głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 

2020 rok.  

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

XII/99/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2020rok  (zał. nr 13 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2019 rok stanowi załącznik numer  14 protokołu. 
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b) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  Pleszewskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 16 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  

Pleszewskiego.  

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu  

Pleszewskiego. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

XII/100/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 15 

prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego stanowi załącznik numer 16 

protokołu. 

 

c) ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację 

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 maja 2020r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 

roku. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku. 
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Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

XII/101/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Pleszewskim w 2020 roku (zał. nr 17 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2020 roku stanowi załącznik numer 18 protokołu. 

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego 

zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 maja 2020r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski 

umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu 

Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację 

wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna 

Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 
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Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

Nr XII/102/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego zadania, 

polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zał. nr 19  prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego na 

zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej stanowi załącznik numer 20 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry 

w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 maja 2020r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki 

nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

Nr XII/103/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej 

(zał. nr 21 prot.).  
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 

„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej stanowi 

załącznik numer 22 protokołu. 

 

f) wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek 

rowerowych na drogach powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  

Lipowej, Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek 

rowerowych w Pleszewie”, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowaniu w dniu 16 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania 

ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, 

Ogrodowej,  Lipowej, Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek 

rowerowych w Pleszewie”. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek 

rowerowych na drogach powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  

Lipowej, Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych 

w Pleszewie. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

Nr XII/104/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych na drogach 

powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  Lipowej, Kazimierza 

Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” (zał. nr 

23 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych na drogach 

powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  Lipowej, Kazimierza 

Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” stanowi 

załącznik numer 24 protokołu. 
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g) utworzenia Branżowej Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 3 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 

ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

Nr XII/105/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia 

Branżowej Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36 (zał. nr 25 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36 stanowi załącznik numer 26 

protokołu. 

 

h) zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod 

budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów 

i Karsy.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poinformował, że Komisja 

Budżetu, Finansów i Planowaniu w dniu 16 czerwca 2020r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 

lutego 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych 

pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy. 

Wobec braku uwag zarządził imienne głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 

r.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę 

ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy. 

 

Wyniki głosowania: 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: O. 

 

Wyniki imienne : 
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ZA (19) 

Marian Adamek, Wojciech Barszczewski, Andrzej Biesiada, Mateusz Bukowski, Zbigniew 

Duszczak, Michał Kaczmarek, Przemysław Kazuś, Krystian Klak, Piotr Kopczyński, Mirosław 

Kuberka, Leopold Lis, Andrzej Madaliński, Wojciech Maniak, Mirosław Maruszewski, Jolanta 

Pankowiak, Renata Reszel, Zbigniew Rodek, Marek Szewczyk, Radomir Zdunek. 

 

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

Nr XII/106/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki 

rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy (zał. nr 27 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: 

Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy stanowi załącznik numer 28 protokołu. 

 

Ad.12 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – zgłosiła wniosek w sprawie o udzielenie 

na kolejnej sesji przez Starostę Pleszewskiego odpowiedzi na zadane przez Radnych pytania, 

zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie. Wniosek stanowi zał. nr  29 prot. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zgłosił wniosek w sprawie 

upamiętnienia Bitwy Warszawskiej w formie powstania muralu. Wniosek stanowi zał. nr. 30 

prot. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poparł w/w pomysł Radnego 

Andrzeja Biesiady. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Michał Kaczmarek – zgłosił wniosek, aby kolejna sesja 

Rady Powiatu w Pleszewie odbyła się w sali 206 Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie,  Mateusz Bukowski – zapytał o terminy wypłaty 

środków, jaki jest termin ustawowy na wypłatę pożyczek oraz w jakim terminie wypłacał PUP 

Pleszew. 

 

Zastępca Dyrektora PUP w Pleszewie, Piotr Janiak – na zadane powyżej pytanie zgłoszone 

przez Radnego Mateusz Bukowskiego  wyjaśnił, że musi być zachowany termin wypłaty 

środków do miesiąca. Ministerstwo codziennie monitorowało urząd, aby formy pomocy były 

wypłacane niezwłocznie, w jak najszybszym czasie. 

 Z danych wynika, że wypłaty następowały do 20 kwietnia i do tego czasu wypłacono 400 

pożyczek na  ponad 2000 złożonych wniosków. W pierwszych tygodniach wypłacano tylko 

pożyczki,  na pozostałe formy wypłaty uruchomiono z dniem 1 maja. 
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Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – odnosząc się do złożonego 

wniosku przez Radnego Michała Kaczmarka w sprawie zwołania kolejnej sesji w budynku 

Starostwa powiedział, że na najbliższym spotkaniu on – line Przewodniczących Klubów 

zaproponuje, aby kolejna sesja odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

Wszystko zależy od aktualnych warunków epidemiologicznych. Obecnie w zakresie sytuacji 

epidemicznej tendencja jest stabilna.  

 

Ad. 13 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 17:49 zamknął posiedzenie XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie w dniu 

16 czerwca 2020 roku. 

 

Protokołowała     Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie 

 /-/       /-/    

Aleksandra Marciniak    Marian Adamek   

   

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad, 

2. Lista głosowania imiennego Radnych w sprawie przyjęcia protokołu z XI sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie VI kadencji w dniu 21 lutego 2020 r., 

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji, 

4. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Pleszewskiego w roku 2019, 

5. Sprawozdanie roczne Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie za 2019 rok wraz 

z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie za 

2019 rok wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 

7. Informacja nt. realizacji zadań Powiatu Pleszewskiego z zakresu pomocy społecznej 

w 2019 roku , 

8. Informacja nt. zasobów pomocy społecznej, 

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

10. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie oraz sytuacji na 

rynku pracy, 

11. Wniosek Członków Klubu Prawo i Sprawiedliwość Radnych Rady Powiatu w Pleszewie, 

12. Oświadczenie Pana Leszka Bierły w sprawie braku zasadności rozwiązania umowy o pracę 

w trybie natychmiastowym, 

13. Uchwała Nr XII/99/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok,   

14. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2019 rok, 
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15. Uchwała Nr XII/100/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego na 

2020 rok, 

16. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, 

17. Uchwała Nr XII/101/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację 

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim w 2020 roku, 

18. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Pleszewskim 

w 2020 roku, 

19.  Uchwała Nr XII/102/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego 

zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana 

Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 

20. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Powiat Pleszewski umowy na realizację wspólnego zadania, polegającego 

na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji 

Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, 

21. Uchwała Nr XII/103/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 

wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji 

Kalisko-Ostrowskiej, 

22. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej, 

23. Uchwała Nr XII/104/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych 

na drogach powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  Lipowej, 

Kazimierza Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych 

w Pleszewie”, 

24. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew wykonania ścieżek rowerowych na drogach 

powiatowych tj. na  ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej,  Lipowej, Kazimierza 

Wielkiego w ramach zadania pod nazwą „ Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, 

25. Uchwała Nr XII/105/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

utworzenia Branżowej Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36, 

26. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły  II Stopnia z siedzibą w Pleszewie, ul. Poznańska 36 stanowi załącznik numer 25 

protokołu, 
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27. Uchwała Nr XII/106/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XI/97/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 21 lutego 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod 

budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów 

i Karsy, 

28. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie prawa własności nieruchomości zajętych pod budowę ścieżki rowerowej 

w miejscowościach: Kuchary, Kucharki, Krzywosądów i Karsy, 

29. Wniosek Przewodniczącej Klubu Prawo i Sprawiedliwość Radnych Rady Powiatu 

w Pleszewie, 

30. Wniosek  Radnego Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie upamiętnienia Bitwy 

Warszawskiej w formie powstania muralu. 

 


