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Protokół Nr XIII/20 

z sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 20 sierpnia 2020 r., 

o godz. 12:00, 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. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

 

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

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

z Zarządem oraz biorących udział w transmisji on – line  dyrektorów, kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu, wszystkich zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum, na 19 Radnych w obradach uczestniczy 16 (zał. nr 1 prot.). Nieobecność 

zgłosili Radni: Mirosław Kuberka, Michał Kaczmarek, Andrzej Madaliński. 

 

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 3 prot.). 

 

Wobec braku uwag do przedłożonego porządku obrad zamknął dyskusje w tym punkcie.  

 

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

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 16 czerwca 

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.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła, jednogłośnie (16 głosów „za”), protokół z XII sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie, w dniu 16 czerwca 2020 roku. Uwag nie zgłoszono. 

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

w Pleszewie VI kadencji, w dniu 16 czerwca 2020 r. stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Ad. 4 
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Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji (zał. nr 5 prot.). 

 

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

sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji przekazano 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Poprosił, aby  pytania i uwagi dotyczące 

sprawozdania zostały przez Radnych  zgłaszane w punkcie nr 18 przyjętego  porządku obrad.  

 

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

od poprzedniej sesji stanowiące załącznik nr 5 protokołu.  

 

Ad. 5 

Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku (zał.6) 

 

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

okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku przekazano Radnym 

wraz z materiałami sesyjnymi. W/w sprawozdanie przedstawił Radzie Powiatu 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację okresowe sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej w 2020 roku stanowiące załącznik nr 6 protokołu.  

 

Ad. 6 

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez: Nadzór Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny  

w Jarocinie, Nadzór Wodny w Krotoszynie, Nadzór Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny 

w Koninie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu 

Pleszewskiego w 2019 roku (zał. nr 7-11 prot.). 

 

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

Sprawozdanie z działań podejmowanych przez: Nadzór Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny  

w Jarocinie, Nadzór Wodny w Krotoszynie, Nadzór Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny 

w Koninie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu 

Pleszewskiego w 2019 roku przekazano Radnym wraz z materiałami sesyjnymi.  

W/w sprawozdania rozpatrywała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 

Poprosił o zgłaszanie pytań i uwag do przedłożonego materiału.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wobec braku uwag zamknął ten punkt porządku obrad. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie przyjęła przez aklamację sprawozdania z działań podejmowanych 

przez: Nadzór Wodny w Pleszewie, Nadzór Wodny  w Jarocinie, Nadzór Wodny 

w Krotoszynie, Nadzór Wodny w Kaliszu, Nadzór Wodny w Koninie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na obszarze Powiatu Pleszewskiego w 2019 roku. 
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Ad. 7 

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok: 

- przedstawienie raportu o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

- debata nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum 

zaufania. 

 

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

z ustawą o samorządzie powiatowym, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie raport o stanie 

powiatu. Raport przedłożono Radzie Powiatu w ustawowym terminie i opublikowano go 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa. Oryginał raportu 

dostępny był do wglądu w Biurze Rady. Zainteresowani mogli zapoznać się z treścią raportu.  

Poprosił Starostę Pleszewskiego, Macieja Wasielewskiego o przedstawienie raportu o stanie 

powiatu.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – poinformował, że po raz pierwszy 

z przedmiotowym raportem zapoznano się podczas sesji absolutoryjnej w m-cu czerwcu ub.r. 

Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje, że raport powinien obejmować 

podsumowanie pracy Zarządu za ub.r., a w szczególności realizację polityk, strategii, 

programów oraz realizację uchwał Rady Powiatu. Przedłożony raport Radzie w swej treści 

zawiera wszystkie informacje, które są ustawowo wymagane a w wielu obszarach także 

wychodzi ponad ustawowe minimum. Raport dodatkowo został rozbudowany o ogólną 

charakterystykę Powiatu,  gmin wchodzących w skład powiatu oraz danymi statystycznymi 

GUS.  Ponadto w raporcie po krótce została przedstawiona realizacja zadań z zakresu ochrony 

środowiska, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.  W/w zadania wszystkie 

realizowane przez Powiat  Pleszewski.  Opracowany Raport posiada ponad 100 stronnic. 

Wszyscy Radni otrzymali raport o stanie powiatu w ustawowych terminie.  W związku 

z powyższym mogli się z nim szczegółowo  zapoznać. W 2019 roku powiat zrealizował 18 

różnych projektów, programów w następujących obszarach: pomoc społeczna, rynek pracy, 

bezpieczeństwo obywateli , ochrona zdrowia mieszkańców. Ponadto Zarząd wykonał 83 

uchwały, które zostały podjęte przez Radę Powiatu w ub.r.  Szczegółowa realizacja uchwał 

wchodzi w skład przedłożonego raportu. Najbardziej w przedstawionym raporcie interesują 

mieszkańców powiatu tematy drogowe. W roku 2019 przy współudziale różnych środków 

zewnętrznych oraz pomocy ze strony gmin udało się przebudować w sumie ponad 4 km 

nowych dróg, powstał nowy chodnik o długości 1,300 km oraz 5,300 km nowych ścieżek 

rowerowych. Podziękował Radnym Gminnym, Wójtom, Burmistrzom, Przewodniczącym 

Rad za wsparcie. Łącznie na realizację wszystkich wymienionych powyżej inwestycji wydano 

ponad 13 mln. zł.  Na realizację powyższych inwestycji pozyskano wsparcie z gmin w kwocie 

3 200 000 zł. Podkreślił, że Powiat spłacał swoje zobowiązania w latach  2015 – 2019 z tyt. 

zaciągniętych kredytów. Spłacono  prawie 5300 000zł i zobowiązania spadły do 42 000 000zł. 

Bieżący rok zakłada spłatę zobowiązań o 5000 000zł bez zaciągnięcia nowego kredytu. 

Obecnie sytuacja jest trudna ze względu na  spływanie dochodu z CIT-u i PIT-u. 

Przedstawił najważniejsze inwestycje, ubiegłoroczne: 

− budowa ulicy 70 Pułku Piechoty,  
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− budowa ścieżki rowerowej przy drodze Krzywosądów – Kuchary, 

− 3 500 000zł pracownia elektrofizlologii,  

− pozyskano środki na zakup nowej karetki pogotowia. W m-cu kwietniu powróciła do 

miejscowości Gizałki karetka, która kila lat wstecz została przeniesiona do Pyzdr. 

PCM w Pleszewie posiada do dyspozycji 3 karetki. W sumie z usług PCM Pleszew 

w ub. r. skorzystało ponad 26 000zł osób. 

Zarząd dysponuje mieniem wg. stanu na ubiegły rok: 235 000 000zł, 484 ha gruntów 

o wartości 35 000 000zł, budynki, lokale – 113 000 000zł, środki trwałe o wartości prawie 

2000 000zł.   

W analizowanym okresie wydano prawie 700 pozwoleń na budowę, przy czym zadań 

realizowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa jest o wile więcej (zgłoszenia 

– 500, zgłoszenie robót budowlanych, dzienniki budowy). W kolejnym Wydziale 

Komunikacji w ub. r. zarejestrowano ponad 22 000 nowych pojazdów. Łącznie na koniec 

ub.r. w Wydziale Komunikacji zarejestrowano ponad 50 000 samochodów.  

 

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

z art. 30a ust. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu 

mogą zabrać głos mieszkańcy. Zgłoszenie udziału w debacie poparte co najmniej 150 

podpisami, należało złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została 

zwołana sesja, na której ma być przedstawiony raport.  

Ogłoszenie o opublikowaniu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie raportu o stanie Powiatu za 

2019 rok oraz informację o terminie sesji, na której raport będzie przedstawiony wraz 

z procedurą zgłaszania się mieszkańców do debaty zamieszczono na stronie internetowej 

Starostwa. W ustawowym terminie mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie. Otworzył 

debatę nad raportem o stanie Powiatu Pleszewskiego.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – zgłosił się do Pana Starosty 

o zaktualizowanie na stronie Powiatu Pleszewskiego informacji dotyczących gmin 

wchodzących w skład powiatu.  

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (12 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”, 0 

głosów „przeciw”) podjęła Uchwałę Nr XIII/107/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania (zał. 

nr 13 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania stanowi załącznik numer 14 protokołu. 

 

Ad. 8 

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok:   

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok,  

 

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

sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok (zał. nr 15 prot.) 
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zostało przekazane Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny w Biurze Rady. 

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 

2019 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok wraz z informacją 

o stanie mienia i objaśnieniami. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – przedstawił 

uchwałę Nr SO-0954/10/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia 

i objaśnieniami (zał. nr 16 prot.). 

 

 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

 

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

sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok (zał. nr 17 prot.) zostało 

przekazane Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny w Biurze Rady.  

Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja Rewizyjna. Poprosił 

o zgłaszanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zaproponował połączenie 

dyskusji z dyskusją dotyczącą absolutorium. 

 

- głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec braku pytań 

zarządził głosowanie przedmiotowego projektu uchwały. W głosowaniu udział wzięło 

16 Radnych. 
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Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (12 głosów „za”, 4 „wstrzymujące”, 0 głosów 

„przeciw”), podjęła Uchwałę Nr XIII/108/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 

2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok (zał. nr 18 prot.). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi 

załącznik numer 19 protokołu. 

 

Ad. 9.  

Absolutorium: 

- zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2019 r. 

do 31.12.2019 r., 

 

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

informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

(zał. nr 20 prot.) została przekazana Radnym w ustawowym terminie. Oryginał był dostępny 

w Biurze Rady. Sprawozdanie rozpatrywała w trybie procedury absolutoryjnej Komisja 

Rewizyjna. 

 

Nie zgłoszono uwag w tym punkcie obrad. 

 

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 

 

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

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 r. (zał. nr 21 prot.) został przekazany 

Radnym wraz z materiałami sesyjnymi. Oryginał dostępny w Biurze Rady. Poprosił 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wojciecha Barszczewskiego o przedstawienie 

wniosku absolutoryjnego. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wojciech Barszczewski – poinformował, że Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu w Pleszewie we wniosku z dnia 9 czerwca 2020 r. działając na 

podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) wniosła o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok. Komisja Rewizyjna po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Powiatu 

Pleszewskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu Powiatu za rok 2019 przez Zarząd Powiatu w Pleszewie. Komisja 

Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2019 roku. Wnioski Komisji: 
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wszystkie zmiany dotyczące wykorzystania rezerw dokonano stosownymi uchwałami 

zmieniającymi budżet; środki finansowe rezerw zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń w kontrolowanym obszarze. Komisja Rewizyjna 

uwzględniając okoliczności wymienione w uzasadnieniu zaopiniowała pozytywnie 

wykonanie budżetu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie za 2019 rok. Za wnioskiem 

o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 rok głosowało 6 członków Komisji 

w pełnym składzie. Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem stanowi zał. nr 21 

prot.  

 

- przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie 

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił 

Wiceprzewodniczącego Rady, Wojciecha Maniaka o odczytanie uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2019 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – odczytał uchwałę 

Nr SO-0955/50/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 

2019 rok (zał. nr 22 prot.). Skład Orzekający RIO w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 

29 czerwca 2020 roku wyraził opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

w Pleszewie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok został 

sporządzony zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. 

 

- dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – otworzył dyskusję w tym 

punkcie obrad. 

 

Radna Rady powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że po szczegółowej 

analizie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Pleszewie oraz realizacji budżetu za 

rok 2019 większość Radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości negatywnie ocenia wykonanie 

budżetu Powiatu Pleszewskiego za rok 2019. Wskazała na drastyczne oszczędności pod 

koniec roku 2019. Działania oszczędnościowe w opinii Klubu  Radnych nie do końca były 

właściwe. Ze względu na to, że ocena i udzielenie absolutorium obejmuje cały rok budżetowy 

pomimo zgodności realizacji budżetu i pozytywnej opinii RIO a jednocześnie negatywnych 

skutków ostatnich decyzji roku budżetowego 2019  Klub PIS podjął decyzję o nie udzieleniu 

lub co najmniej wstrzymaniu się od głosowania o udzieleniu  absolutorium dla Zarządu 

Powiatu w Pleszewie za 2019. 
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Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak – powiedział, że dziwi go stanowisko 

niektórych Radnych Powiatowych ponieważ w roku 2019 planowano deficyt w kwocie 285 

657zł. Tymczasem rzeczywiste wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową 

w wysokości  6 460 370 zł. W związku z powyższym stan środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu na koniec roku 2019, tzw. „wolnych środków” wyniósł 7 538 045zł. 

Uważa, że należy zagłosować za udzieleniem absolutorium. Kwoty przemawiają same za 

siebie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – w odniesieniu do przedmówcy 

stwierdził, że samorząd nie jest instytucją do gromadzenia pieniędzy. Głównym zadaniem jest 

realizacja potrzeb społeczeństwa. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Krystian Klak – zwrócił się do Radnego Andrzeja 

Biesiady, że potrzeby społeczeństwa będą realizowane w bieżącym roku lub w przyszłym. 

Powiat realizuje  możliwe do wykonania inwestycje oraz korzysta z wszystkich możliwych   

do otrzymania dotacji.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Leopold Lis – przedstawił stanowisko Klubu Radnych 

„Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej” w zakresie wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego 

w 2019 roku. 

Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Powiatu 

Pleszewskiego w 2019 roku. 

Poprawnie wykonano budżet w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach 

klasyfikacji budżetowej, co zostało pozytywnie ocenione przez regionalną Izbę 

Obrachunkową w Poznaniu. 

Z przedstawionego nam sprawozdania wynika, że: 

− Dochody zrealizowano w 101 % tj. w wysokości 90.609.690 zł 

− Wydatki zrealizowano w 94 % tj. w wysokości 85.187.118 zł 

Realizując wydatki, aż 15 % ogółu wydatków tj. 13.029.415 zł przeznaczono na inwestycje. 

Jest to znaczący poziom uwzględniając możliwości finansowe powiatów. 

Głównym obszarem inwestowania były zadania drogowe na które wydano 12.488.594 zł. 

W 2019 roku zakończono „Przebudowę drogi powiatowej nr 4329P Pleszew – Kowalew” na 

którą przeznaczono 5.162.860 zł. Źródłami finansowania inwestycji w 2019 roku były:  

− środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2.466.670 zł, 

− środki pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew – 900.000 zł, 

− środki własne Powiatu Pleszewskiego – 1.796.190 zł. 

Jedną z istotniejszych inwestycji drogowych realizowanych w 2019 roku była także Budowa 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary w ramach 

projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek 

rowerowych” (poz. 10 tabeli). Poniesione w 2019 roku wydatki wyniosły łącznie 3.946.111 zł 

i były współfinansowane środkami WRPO 2014 – 2020. 
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W ubiegłym roku rozpoczęto „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku 

Krzywosądów – Kucharki” przeznaczając wydatki w wysokości 390.927 zł. Inwestycja objęta 

jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Znaczące środki przeznaczono także na ochronę zdrowia – 121.265 zł, oświatę – 79.896 zł, 

czy pomoc społeczną – 141.848 zł. 

Warto zauważyć, że przy znaczących nakładach inwestycyjnych,  w 2019 roku udało się 

utrzymać zadłużenie na niezmienionym poziomie. 

W 2019 roku założono deficyt na poziomie 285.657 zł, tymczasem faktycznie osiągnięto 

nadwyżkę  6.460.370 zł, co należy ocenić pozytywnie. 

W związku z powyższym Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej będzie głosował za 

udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Wojciech Maniak – poinformował, że 

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego pozytywnie ocenia wykonanie budżetu Powiatu 

Pleszewskiego w 2019 roku. Dane przedstawione przez Radnego Leopolda Lisa pokazują, że  

Powiat się cały czas rozwija, wnioskuje o dostępne środki oraz sukcesywnie realizuje 

zamierzone inwestycje . Należy obiektywnie ocenić budżet nie zważając na relacje 

personalne. Przedstawione powyżej cyfry przemawiają za zagłosowaniem za udzieleniem 

absolutorium. Wszyscy Radni z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosować za 

udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2019 rok. 

 

 

Radna Rady powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – powiedziała, że jest Radną Rady 

Powiatu w Pleszewie  i do niej oraz członków jej klubu należy decyzja w zakresie 

głosowania. Insynuacje uznała za niewskazane.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – poprosił o informację n.t. 

dochodów powiatu z tyt. obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych poniżej 25 

roku życia. Zapytał jakie były wpływy w roku 2018 a jakie w roku 2019 roku. 

  

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – na zadane powyżej 

pytanie przez Radnego, Andrzeja Biesiadę poprosił o odpowiedź Skarbnika Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że szacunkowe zmniejszenie z tego tytułu 

wynosi około 500 000zł. Przedmiotowa informacja została przekazana przez Urząd 

Skarbowy. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – stwierdził, że w wyniku 

decyzji rządu dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego od osób poniżej 25 roku życia, 

Powiat stracił około 500 000zł.  

Ponadto zgodził się z wypowiedzią Radnego Andrzeja Biesiady, że nie jest zadaniem 

Radnych gromadzenie pieniędzy lecz realizowanie potrzeb mieszkańców Powiatu. Nasuwa 

się pytanie, skąd wziąć na ten cel środki. Radny Krystian Klak zwrócił słuszną uwagę, że 
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wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką budżetową w wysokości  6 460 370 zł.,  stan 

wolnych środków” wyniósł 7 538 045zł. Środki na rozwój mogą pochodzić tylko i wyłącznie 

z nadwyżki budżetowej, „wolnych środków” lub z zaciągniętych kredytów. W przypadku 

braku w/w środków nie ma szans na realizację i za zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Powiatu. Przy dzisiejszej ofensywie rządowej proponowanej na realizację zadań drogowych 

oraz innych wymagane są własne środki. W związku z powyższym działalność Zarządu 

Powiatu, Radnych Rady Powiatu w Pleszewie oraz  osób odpowiedzialnych za realizację 

budżetu pokazuje znakomite wypracowanie budżetu. Istotny jest fakt, iż  RIO zwróciła 

w wypracowanej opinii uwagę, że wydatki bieżące budżetu   były niższe od wykonanych 

dochodów. Podziękował Staroście Pleszewskiemu oraz wszystkim, którzy włączyli się w 

realizację wykonanego budżetu za 2019 r.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – po przeprowadzonej analizie 

wypracowanego budżetu za 2019 roku uznał, za zasadne podwyższenie pensji pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Pleszewie oraz  jednostek organizacyjnych powiatu. Stwierdził, że 

nie jest etyczne przetrzymywanie środków na tzw. „wszelki wypadek” w przypadku, gdy 

niektórzy pracownicy pracują na niskich pensjach.  Należy zastanowić się nad kwestię 

podwyżek dla pracowników. 

 

 

- głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 

rok. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - zarządził głosowanie 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2019 rok. 

 

Rada Powiatu w Pleszewie, w głosowaniu (12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”,  3 głosy 

„wstrzymujące”) udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 r. i podjęła 

uchwałę Nr XIII/109/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok (zał. nr 23 prot). 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 rok stanowi załącznik numer 24 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – stwierdził, że zgodnie 

z treścią uchwały Nr XIII/109/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok, na podstawie art. 12 pkt 

6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 271 

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Powiatu w Pleszewie 

uchwala co następuje: Rada Powiatu w Pleszewie bezwzględną większością głosów udziela 

Zarządowi Powiatu w Pleszewie absolutorium za 2019 rok. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. Za uchwałą głosowało 16 Radnych. Pogratulował Staroście Pleszewskiemu 

i Zarządowi Powiatu udzielonego absolutorium.  

 



11 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski – w imieniu Zarządu podziękował za udzielenie 

absolutorium. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – poinformował, że w dniu 17 

sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania. Wszystkie zmiany 

wprowadzane do budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok zostały szczegółowo opisane 

w materiałach sesyjnych. Zmiany dotyczą przede wszystkim realizacji zadań drogowych. Na 

posiedzeniu zmiany uchwały budżetowej omówił Starosta Pleszewski. Na 4 członków 

Komisji obecnych było 4, wszyscy głosowali za zmianami przedmiotowej uchwały. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku dalszych 

pytań zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok. 

 

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

Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 25 prot.).  

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2020 rok stanowi załącznik numer 26 protokołu. 

 

Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  

budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, 

w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach 

publicznych.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach  publicznych. 

 

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

Nr XIII/111/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia 

zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach  publicznych (zał. nr 27 

prot.). 
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Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie określenia zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa 

w art. 226 ust.3 ustawy o finansach  publicznych (zał. nr 28 prot.). 

 

Ad. 12 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację 

zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu”.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja 

w Choczu”. 

 

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

Nr XIII/112/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja 

w Choczu”.  (zał. nr 29 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu”. 

(zał. nr 30 prot.). 

 

Ad. 13 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie 

Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego 

z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

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

zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz 

skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”. 

 

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

Nr XIII/113/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie  wyrażenia 

zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą 

Targową” (zał. nr 31 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową” (zał. nr 

32 prot.). 
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Ad.14 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw 

do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

 

 

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

Nr XIII/114/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (zał. nr 33 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie 

Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. (zał. nr 34 prot.). 

 

Ad.15 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie 

z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia 

pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pleszewskim 

(V)” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 
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zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014 – 2020”. 

 

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

Nr XIII/115/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014 – 2020”(zał. nr 35 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 01.01.2019 

r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego  ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014 – 2020” (zał. nr 36 prot.). 

 

Ad.16 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 

czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą 

w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany 

załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie 

przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki. 

 

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

Nr XIII/116/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie 

przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki 

(zał. nr 37 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany załączników do 

Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia Rodzinnego 

Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki (zał. nr 38 prot.). 

 

Ad 17 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – wobec braku pytań 

zarządził głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu  Pleszewskiego. 

 

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

Nr XIII/117/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Statutu Powiatu  Pleszewskiego (zał. nr 39 prot.). 

 

Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu  

Pleszewskiego (zał. nr 40 prot.). 

 

Ad. 18 

Wnioski i oświadczenia Radnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał, że zgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami Radni w tym punkcie obrad mogą zadawać pytania i zgłaszać 

uwagi  w kwestii Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej 

sesji. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek – zapytał do kiedy Radni mogą 

zgłaszać wnioski, uwagi i propozycje w zakresie przyszłorocznego budżetu Powiatu 

Pleszewskiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poprosił o odpowiedź 

Skarbnika Powiatu, Mariusza Gramalę. 

 

Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – na zadane powyżej pytanie przez 

Radnego, Zbigniewa Rodka wyjaśnił, że Radni mogą wnosić propozycje i zastrzeżenia 

w zakresie konstruowania budżetu do dnia 25 września.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – podziękował Panu Staroście za 

postawienie muralu oraz Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Wojciechowi Maniakowi za 

poparcie w/w inicjatywy. 

Zwrócił uwagę, że na budynku Starostwa Powiatowego nie powieszono flagi na 100-lecie 

Bitwy Warszawskiej. Uznał za zasadne przyjąć w załączniku do regulaminu używania flagi, 

herbu i innych insygniów Powiatu Pleszewskiego umieszczania flagi na budynkach instytucji 

samorządowych z okazji ważnych, historycznych dat, t.j.:  

− 6  stycznia  – Święto Powiatu Pleszewskiego, 

− 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Wyklętych Żołnierzy, 

−  3 maja – Konstytucja 3 maja, 

− 15 sierpnia -Święto Wojska Polskiego, 
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− 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, 

−  27 grudnia – Powstanie Wielkopolskie 

Ponadto zgłosił uwagi w zakresie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców na drogach. 

Droga powiatowa jest drogą kluczową, która łączy się z innymi powiatami, co 

w szczególności wpływa na dobrą koniunkturę. W przestrzeni publicznej nadal nie istnieje 

droga Rokutów – Bogusławice. Zrobienie przedmiotowej drogi wpłynęłoby na rozwój całego 

powiatu. 

Droga powiatowa Karsy – Gałązki Wielkie jest powiązaniem Gminy Gołuchów z Gminą 

Skalmierzyce. W tym rejonie dobrze prosperuje producencka wymiana rolna. Remont drogi 

zapewniłby większe korzyści niż przebudowa drogi powiatowej nr 4325P (Marianin). 

W gestii włodarza gminy powinna być naprawa w/w drogi. 

Zgłosił propozycje i uwagi w zakresie: 

− namalowanie pasów na jezdni w m. w Cieśle (skrzyżowanie 

− namalowanie pasów na jezdni w m.  Popówek ( koło figury) 

− namalowanie pasów na jezdni w m. Kościelna Wieś, ul. Ostrowska, 

− zapewnienia odpowiedniego oznakowania dróg, co sprawdza się w przypadku nowo 

pobudowanych dróg, 

− przy dojazdach do skrzyżowań na drogach powiatowych namalować linie 

zatrzymania, 

− zamontować elektroniczne pomiary prędkości przy drogach: Pleszówka, Bielawy – 

Cieśle, Karsy – Krzywosądów, Bogusław, Tursko – Bogusław – Bogusławice, 

Kościelna Wieś, ul. Ostrowska.  Pomiary nie stanowią wysokich kosztów, 

− wykonawcy na bieżąco powinni śledzić termin gwarancji dróg.  Osobiście nie uznaje 

drogi za skończoną. Rzeczoznawca powinien kwestię drogi przeanalizować 

i wypowiedzieć się w kwestii standardów budowania dróg.   

− wpisania w kalendarz planowanych przez Powiat w 2020 roku świąt związanych 

z obchodami  Święta pracownika kultury i Dnia Samorządowca.  

Na wszystkie w/w zgłoszone uwagi i propozycje nie oczekuje odpowiedzi, bo złoży 

w powyższych sprawach interpelacje na piśmie. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – odniosła się do informacji Starosty 

o Pracy Zarządu w Pleszewie z drugiego posiedzenia z dnia 29 czerwca 2020r.  w sprawie 

przyjęcia przez Zarząd informacji Starosty Pleszewskiego n.t. wyników naboru na stanowisko 

Dyrektora PUP w Pleszewie oraz zaprezentowanej przez Pana Piotra Janiaka koncepcji 

w zakresie funkcjonowania PUP w Pleszewie.  Powiedziała, że cieszy ją fakt , że obecny 

Dyrektor PUP w Pleszewie kontynuuje założenia poprzedniego Dyrektora. Nowy Dyrektor 

jednak powinien popatrzeć jeszcze  na działania globalnie. Zgłosiła uwagi nt. wizyty, którą 

odbyła wspólnie z Radnym Andrzejem Biesiadą w PUP Pracy. W PUP poprosiła Pana 

Dyrektora jedynie o regulamin przyznawania nagród pracownikom, bo posiadali informację, 

że przyszły na ten cel środki. Wspólnie z Panem Radnym, Andrzejem Biesiadą zostali 

przyjęci na korytarzu. W związku z panującym wirusem sytuacja zdaje się być logiczna, ale 

za kserokopią dokumentu czekali ponad godzinę. Sytuacja była niekomfortowa, zwłaszcza, że 
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brak było jakiejkolwiek w tym czasie informacji zwrotnej. Można było poinformować tzw. 

klientów o czasie oczekiwania na przedmiotowy dokument. Z drugiej strony długi czas 

oczekiwania pozwolił na przeanalizowanie obsługi interesantów w związku 

z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi wirusem Covid - 19.  Niestety żadnych 

zabezpieczeń w zakresie ochrony przed wirusem nie było. Poprosiła Pana Starostę, który 

czuwa nad Dyrektorem PUP w Pleszewie, aby poprawił komfort przyjęcia interesantów 

i zadbał o realizację przez pracodawców wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID 

– 19.   Podkreśliła, że w PUP przez okres godziny nie zdezynfekowano dzwonka ani razu, nie 

stosowano się do odstępu pomiędzy osobami, brak środków dezynfekujących. Po okresie 1 

godziny otrzymała dokument o który poprosiła. Na pytanie dlaczego spotkał ją taki długi czas 

oczekiwania uzyskała odpowiedź, że popsuła się kserokopiarka . W związku z otrzymaniem 

przez PUP w/w środków uznała za zasadne zakupić nowy sprzęt.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poparł wniosek Radnego 

Andrzeja Biesiady w zakresie budowy drogi Rokutów – Bogusławice. Istnieje możliwość 

pozyskania środków na przeprowadzenie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Gmina Gołuchów, Miasto i Gmina Pleszew oraz Powiat Pleszewski wspólnie powinni 

zawnioskować o wykonanie drogi.  Premier ogłosił, że przekaże 6 miliardów złotych na różne 

zadania inwestycyjne. Może warto by było skorzystać z powyższej możliwości. Kiedy był 

Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszew próbował zrobić drogę, ale nie udało się z różnych 

względów. 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – odniosła się do informacji Starosty 

o Pracy Zarządu w Pleszewie z drugiego posiedzenia z dnia 29 czerwca 2020r.  w sprawie 

przyjęcia przez Zarząd informacji Dyrektora PUP Piotra Janiaka o zaawansowaniu prac 

związanych z dostosowaniem jednostki do nowej struktury organizacyjnej. Dyrektor 

poinformował, że do końca roku  2020 – z dwoma pracownikami zostanie rozwiązana umowa 

o pracę z tytułu nabytego prawa do emerytury oraz dwóm pracownikom zostanie wręczone 

wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Radna zapytała, czy 

w/w zapis  jest nadal aktualny. Jednocześnie zwróciła uwagę, że okres w których wpłynęły 

środki z ministerstwa jest dobrym czasem na wypowiedzenie umów. Uznała, że nie jest 

zasadne zwalniać pracowników ponieważ nadchodzi kryzys i bezrobocie wzrośnie. Ponadto 

powiedziała, że nie jest dobrym posunięciem pozbywanie się fachowców  a przyjmowanie nie 

doświadczonych stażystów.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś - odniósł się do informacji Starosty 

o Pracy Zarządu w Pleszewie z drugiego posiedzenia z dnia 22 lipca 2020r.  w sprawie 

przyjęcia przez Zarząd informacji Starosty Pleszewskiego o rozstrzygnięciu 2 przetargów”: 

− przebudowę drogi powiatowej  nr 5149P m. Koźminiec . Kwota kosztorysu 

inwestorskiego 2 185 467,87 zł. Wpłynęło 7 ofert, przy czym najtańsza oferta - 1 056 

610,45 zł. Długość drogi do przebudowy – 0,996 km. W  związku z powyższym 

oszczędności z tego tytułu wynoszą 1100 000zł, 

− przebudowę drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew. Kwota kosztorysu 

inwestorskiego 1 292 247,65 zł. Wpłynęło 6 ofert. Najtańsza oferta opiewa na 
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669.999,99 zł. Długość drogi do przebudowy - 0,995 km. W związku z powyższym  

oszczędności z tego tytułu ponad 700 000zł. 

Podkreślił, że na wymienionych powyżej inwestycjach Powiat osiągnął duże oszczędności 

w kwocie około 1500 000zł. Radny zapytał Pana Starostę na jaki cel przeznaczone zostaną 

środki z osiągniętej nadwyżki. 

Ponadto odniósł się do wypowiedzi Radnej Renaty Reszel w kwestii przyznawania 

regulaminów nagród przyznawanych przez PUP. Przedmiotowe środki w kwocie 35 000zł 

wpłynęły do Urzędu oraz 50 000zł w ramach tarczy antykryzysowej za realizowanie zadań. 

Środki przeznaczane były dotychczas na nagrody, premie na koniec roku oraz dodatkowe 

składki do ZUS-u dla wszystkich pracowników. Zapytał, czy regulamin w tej kwestii się 

zmienił, czy nadal środki będą wypłacane w   postaci premii, nagród.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel – poinformowała, że na poprzedniej sesji 

złożyła wniosek w sprawie udzielenia na kolejnej sesji odpowiedzi na zadane przez Radnych 

pytania, zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 16 czerwca b.r. poprosiła Starostę 

Pleszewskiego o odpowiedź na zgłoszone wówczas pytania.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – zapytał Pana Starostę 

Pleszewskiego o aktualny budżet roku 2020 w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca lipca 

z tytułu utraconych dochodów. Wiadomo, że obniżył się dochód z tyt. udziału w PIT i CIT 

oraz obniżenie dochodów spowodowane zwolnieniem z podatku osób poniżej 25 roku życia  

Ponadto przyjęta została nowa ustawa o transporcie drogowym, która spowoduje obniżenie 

dochodów Powiatu. poprosił o aktualny stan finansów oraz jak przedstawiają się realne 

utracone dochody z tytułu wymienionych źródeł jak powyżej.  

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś - zapytał o oszczędności 

wygenerowane przez jednostki organizacyjne powiatu z dniem na koniec lipca b.r. 

spowodowane  pandemią.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – poruszyła temat przygotowania 

szkół do nowego roku szkolnego. Pandemia się jeszcze nie zakończyła a przewidywana jest 

już druga jesienna tura. Podkreśliła, że jak się rozpoczęła pandemia to wszystkie samorządy 

oferowały wsparcie dla PCM Pleszew. W związku z powyższym zapytała, czy rzeczywiście 

to wsparcie zaoferowano i co zostało w ramach tej pomocy zakupione.   

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  udzielił odpowiedzi Radnej, Jolancie 

Pankowiak  w kwestii dotyczącej: 

− przygotowania szkół do nowego roku szkolnego. Dotychczas ukazało się 5 

Rozporządzeń Ministra Edukacji w w/w temacie. W dniu jutrzejszym odbędzie się 

wideokonferencja  z wszystkimi wójtami, burmistrzami i dyrektorami placówek 

oświatowych z  terenu Powiatu Pleszewskiego. W dniu jutrzejszym odbędą się 

uzgodnienia przeprowadzone z Sanepid-em związane z obostrzeniami dotyczącymi 

nauki w szkołach. Wirus wcześniej, czy później pojawi się w szkołach, pozostaje tylko 

kwestia czasu. Wytyczne przedstawione na stronach Ministerstwa Edukacji nie są 



19 

 

jasne. W związku z powyższym na jutro została zwołana konferencja podczas której 

Pani Dyrektor Sanepidu-u, Jolanta Ulatowska wyjaśni szczegółowo przedmiotowe 

wytyczne., 

− wsparcia dla PCM Pleszew w związku z pandemią. Wszystkie samorządy udzieliły 

wsparcia dla szpitala: Urząd Miasta i Gminy Pleszew – 100 000zł, Gmina Dobrzyca – 

30 000zł, Gmina Gołuchów – 30 000zł, Gmina Czermin – 20 000zł, Gmina Gizałki -

20 000zł, Gmina Chocz – 20 000zł.  Za w/w środki miały zostać zakupione 3 

respiratory. Udało się wynegocjować bardzo dobrą cenę po 58 000zł za sztukę. 

Ponadto zamówione zostały części jednorazowe dla respiratorów. Cena pojedynczego 

respiratora z uwzględnieniem  części jednorazowych wyniosła 61 000zł. Respiratorów 

zakupionych będzie  5 sztuk. 2 respiratory już są w posiadaniu PCM Pleszew, 3 

kolejne mają dotrzeć końca sierpnia – początek września. Po uwzględnieniu środków 

na zakup respiratorów pozostaną wolne środki, które jak uzgodniono z wójtami 

i burmistrzami gmin pozostaną do dyspozycji szpitala. Ponadto z przedmiotowych 

środków  zostanie zakupiony inny sprzęt na potrzeby szpitala. Faktura za sprzęt 

została opłacona i rozliczona z gminami w proporcjonalnej części.  

Odnosząc się do pytania Radnego, Przemysława Kazusia  w kwestii dotyczącej 

oszczędności poprzetargowych z tytułu przebudowy drogi powiatowej  nr 5149P m. 

Koźminiec oraz przebudowy drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew. Wyjaśnił, że 

przedmiotowe oszczędności są duże. Przetargi zostały ogłoszony na kwoty zawarte 

w kosztorysie, a w budżecie nie było zabezpieczonych maksymalnych środków. Umowa 

na przebudowę drogi powiatowej  nr 5149P m. Koźminiec nie została podpisana ponieważ 

było to rozpoznanie. Umowa zostanie podpisana tylko na remont drogi Suchorzew ze 

względu, że zostanie przeprowadzony ze środków własnych Powiatu Pleszewskiego oraz  

środków pomocy finansowej w formie dotacji z Miasta i Gminy Pleszew. Na 

przedmiotowy cel zabezpieczono w budżecie Powiatu Pleszewskiego kwotę 600 000zł. 

Inwestycja niebawem się rozpocznie. Droga w m. Suchorzew zostanie poszerzona do 5 

metrów oraz powstanie nowy 2 metrowy chodnik na odcinku 1 km od sali wiejskiej 

w stronę miejscowości Kowalew.  Inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej  

nr 5149P w m. Koźminiec znalazła się na liście rezerwowej zadań przewidzianych do 

dofinansowania Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. 

W związku z powyższym w budżecie powiatu zabezpieczono środki własne Powiatu 

Pleszewskiego w  wysokości 300 000zł oraz środki pomocy finansowej w formie dotacji 

z Gminy Dobrzyca w wysokości 300 000zł środki  

 

Odnosząc się do pytania Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie, Mariana Adamka 

w sprawie zmniejszenia wpływów do budżetu wyjaśnił, że niecale 600 000zł stanowią 

mniejsze wpływy, na które wpływ miało zwolnienie z podatku osób poniżej 25 roku życia. Za 

pierwsze 7 miesięcy b.r. w samym PIT brakuje 960 000zł.  CIT więcej niż powinno być o  

60 000zł. Analizując ogólnie dochody z PIT-u i CIT-u brakuje w sumie 900 000zł. Ponadto 

brakuje 1000 000zł na oświacie. Brak jest zabezpieczonych środków na kolejny kwartał na 

wydatki rzeczowe.   

Odnosząc się do pytania Radnego Przemysława Kazusia w sprawie oszczędności 

wygenerowanych przez jednostki organizacyjne powiatu spowodowane  pandemią 



20 

 

powiedział, że jop oszczędności wygenerowały niskie. Zakładano, że oszczędności będą 

większe. Przypomniał, że przy kształtowaniu budżetu z oświaty zabrano środki w celu jego 

zbilansowania. Co roku na koniec roku w budżetach w  każdej jednostki oświatowej 

zostawało od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Kwota  spinała budżet oświaty. W b.r. 

środki z tego tytułu zabrano wcześniej. Oszczędności w miarę są Szkole Specjalnej. Wpływ 

miał duży budżet szkoły. W pozostałych jednostkach oświatowych wygenerowano 

oszczędności na poziomie kilkudziesięciu złotych. Ponadto niektóre jednostki w chwili 

obecnej wykazały braki. W Starostwie Powiatowym na funkcjonowaniu oraz zmianie 

organizacji pracy zaoszczędzono jako jedyna jednostka nie otrzymała podwyżek . wszystkie 

jednostki dostały podwyżki na początku roku. Pan Radny Andrzej Biesiada wnioskuje 

o następne podwyżki, co raczej nie będzie możliwe. Podwyżki będą tylko w sytuacji, gdy 

wzrośnie płaca minimalna. Stwierdził, że  wypłaci podwyżki pracownikom w terminie 

późniejszym po dokładnej analizie finansowej.  

Odnosząc się do pytania Radnej Renaty Reszel w sprawie zwolnień pracowników w PUP 

w Pleszewie powiedział, że w danej kwestii uchwałę przyjęła Rada Powiatu, a Zarząd jest 

zobowiązany ją wykonać. Poprzedni Dyrektor został zobowiązany do osiągnięcia określonego 

poziomu oszczędności z czego się nie wywiązał i dlatego nowy Dyrektor musi zamierzone 

oszczędności uzyskać. Analiza wyliczeń wykazała, że aby osiągnąć zamierzony poziom 

oszczędności należy zwolnić około 12 pracowników. W stosunku do innych PUP 

pracowników był nadmiar. Przypomniał, że część Rady głosowała za budżetem oraz na 

komisjach Rady niektórzy Radni nawet z Klubu PIS oddali głosy „za. Jako Starosta jest 

zobowiązany realizację zadania przeprowadzić do zamierzonego efektu. Poprzedni Pan 

Dyrektor PUP zaproponował, że zwolni nawet 18 pracowników. Kierownik jednostki wie 

najlepiej, ile pracowników w PUP musi pracować, aby urząd funkcjonował sprawnie, zgodnie 

z oczekiwaniami mieszkańców. Stwierdził, że zwolnienie 12 pracowników wystarczy na 

wygenerowanie oszczędności. Fachowcy zostali zwolnieni wcześniej.  Ponadto wyjaśnił, że 

środków z  tarczy antykryzysowej nie można przeznaczyć na uratowanie etatów. 

Przypomniał, że 50 mln. zł przyznano w ramach tarczy antykryzysowej na 4 różne formy 

pomocy. Wszyscy Radni wiedzą jakie są to formy pomocy. Ostatnia najnowsza forma 

skierowana jest dla stowarzyszeń. Dotychczas wykorzystano 32 mln. zł. Można wnioskować 

do Ministra Pracy o 0,5% środków, które wykorzystano. Środki niestety nie mogą zostać 

przeznaczone na płace zasadnicze. Przedmiotowe środki obejmują koszty obsługi, premie 

dodatkowe wynagrodzenia. Pod koniec ub. r. podczas debat dotyczących zmian w PUP 

pokazano  tendencję państwa. Środku Funduszu Pracy w przeciągu ostatnich dwóch lat spadły 

dla powiatu o połowę (kilkaset tysięcy złotych).   

Zgodnie z  wnioskiem  Przewodniczącej Klubu Prawo i Sprawiedliwość, Renaty Reszel  

udzielił odpowiedzi na pytania Radnych, zgłoszone podczas XII sesji Rady Powiatu w dniu 

16 czerwca 2020 roku. Na ostatniej sesji próbował przekazać informację n.t. pobudek, które 

pokierowały go do decyzji o zwolnienia Dyrektora Leszka Bierły.  

Przypomniał, że art. 2, ust.1, pkt.36 ustawy o promocji zatrudnienia daje tylko Staroście 

kompetencje w kwestii  sprawowania  nadzoru nad PUP. Rada Powiatu, Klub Radnych czy 

pojedynczy Radny nie posiada żadnych kompetencji w stosunku do Urzędu Pracy. 

Zwierzchnikiem jest Starosta. 
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Art.9 ust.5 ustawy o promocji zatrudnienia  Staroście daje wyłączne kompetencje w zakresie 

powoływania i odwoływania Dyrektora PUP. Z tego prawa Starosta skorzystał. Dyrektor PUP 

musi się z decyzją pogodzić. Sprawa Dyrektora została skierowana do Sądu Pracy. I rozprawa 

została wyznaczona na koniec września b.r. Radni powiatowi nie są zobowiązani 

reprezentować interesy pojedynczego człowieka, urzędnika, konkretnego zakładu pracy, 

urzędu pracy. Odnosi wrażanie, że pewna osoba reprezentuje swój interes rodzinny.  Chciałby 

uniknąć powracania i sprzedawania tego tematu, że decyzja o zwolnieniu Dyrektora był 

polityczna. Podkreślił, że decyzja o zwolnieniu Dyrektora nie była „polityczna”. Osoby, które 

znają Starostę wiedzą, że nigdy nie kierował się  politycznymi decyzjami. Pani Renata Reszel 

na pewno też wie o tym. Gdyby kierował się względami politycznymi to z Dyrektorem PUP 

rozstałby się już w 2015 roku. Współpraca od w/w roku układała się naprawdę dobrze. 

Ostatni czas sprawił, że nie można było uzyskać porozumienia. Decyzja odnośnie zwolnienia 

była poparta konkretnymi faktami na które istnieją dowody. Żaden odpowiedzialny Starosta 

wiedząc o przedmiotowych faktach  nie mógłby sobie pozwolić na inne podejście. Pani Radna 

Renata Reszel zapewne także jest świadoma przedmiotowych faktów.  Przyszedł pozew od 

Pana Leszka Bierły na który Próby rozmów z Panem Dyrektorem były podjęte. Przypomniał, 

że z dniem 1 kwietnia Wojewoda nałożył na Starostę odpowiedzialność za pracę PUP.  

Sytuacja zaczęła być trudno, bo jak można było odpowiadać za pracę w sytuacja braku 

porozumienia z samym Dyrektorem, który kwestionował polecenia. W/w jest 

niedopuszczalna.  

Przedstawił pytania zgłoszone przez Radnych Powiatowych podczas ostatniej sesji Rady 

Powiatu w Pleszewie w dn. 16 czerwca 20202r.wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

1) Pani Radna Renata Reszel zapytała, czy Pan Starosta zaproponował inne stanowisko 

Panu Dyrektorowi PUP, Leszkowi Bierle, przy zachowaniu dotychczasowego 

wynagrodzenia. Potwierdził, że zaproponował ówczesnemu Dyrektorowi inne 

stanowisko ze względu na wieloletnią współpracę. Wymagała tego przyzwoitość. Pan 

Dyrektor nie zgodził się na zaproponowane warunki. Pan Leszek Bierła korzystał by 

z ochrony emerytalnej, nie byłby Dyrektorem. Ochrona emerytalna gwarantowałaby 

mu dotychczasową pensję.,  

2) Pani Radna Renata Reszel zapytała, 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. Wyjaśnił, że współpraca zaczęła się układać 

źle od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać w Urzędzie Pracy zmiany. Podjęto próby 

rozmów w zakresie konkretnych propozycji. Niestety Dyrektor miał swoje, inne wizje, 

które przez długi czas tolerował. Ostatnie rozwiązania związane z Covid-19 zmusiły 

Starostę do zaprzestania współpracy z Dyrektorem. , 

3) Pani Radna Renata Reszel zapytała, czy organ samorządowy – Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego został powiadomiony o rozwiązaniu stosunku pracy z Dyrektorem 

PUP. Powiedział, że nie powiadomił Sejmiku Wojewódzkiego o rozwiązaniu stosunku 

pracy z Dyrektorem. Podkreślił, że nie miał takiego obowiązku.  Konstytucja 

gwarantuje każdemu ochronę zdrowia i życia. Dla Starosty najważniejsza okazała się 

sprawa życia pracowników PUP. Nie było wówczas czasu na oczekiwania na 

odpowiedź z Sejmiku Województwa. W związku  z powyższym podjął decyzję 

o zwolnieniu sam., 
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4)  Pani Radna Renata Reszel zapytała,  w jaki sposób zabezpieczono powiat podczas 

nieobecności Starosty w związku z wyjazdem na wakacje. Przygotowania do 

zagrożenia epidemiologicznego  rozpoczęły się zanim wyjechał na urlop. W całym 

budynku Starostwa Powiatowego w Pleszewie: 

− rozwieszono plakaty odnośnie zbliżającego się zagrożenia,  

− zakupiono środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki do dezynfekcji powierzchni,  

− cały urząd zabezpieczono w ręczniki papierowe,  

− wygospodarowano miejsce na izolatkę,  

− główne ciągi komunikacyjne zostały wyposażone w środki do dezynfekcji,  

− wprowadzono 3 przerwy   5-minutowe na przewietrzenie pomieszczeń,  

− pracownicy zostali zobowiązani do ograniczonych przemieszeń się pomiędzy 

biurami, kontakt między pracownikami wyłącznie telefoniczny,  

− na stronie starostwa powiatowego umieszczono komunikat dla mieszkańców 

z prośbą o kontakt elektroniczny i  telefoniczny,  

− wprowadzono ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami urzędu, 

− uruchomiono nowe biuro podawcze w budynku B,  

− dniu 12 marca, kiedy znany był dzień ogłoszenia stanu epidemii umieszczono 

na stronie internetowej starostwa komunikat, że zamknięty zostanie urząd na 

pół dnia ze względu na wprowadzenie stanu epidemiologicznego, 

− zwołano naradę naczelników w kwestii przeciwdziałaniu pandemii, 

− od dnia 13 marca podjęto decyzję o obsłudze klientów w formie telefonicznej, 

elektronicznej czy przez skrzynki podawcze, funkcjonowały zamiennie 

w obiegi 2 skrzynki, 

− wdrożono obowiązek 3 razy na dzień dezynfekcję wszystkich korytarzy 

starostwa, 

− wprowadzono pracę rotacyjną, aby zapewnić ciągłość pracy urzędu, 

− pracownicy Wydziału Komunikacji zostali zobowiązani do wietrzenia 

pomieszczenia oraz dezynfekcji biurek, 

− w okresie późniejszym zarządzono pracę na dwie zmiany i ten system pracy 

zmianowej obowiązuje dotychczas.  System się bardzo dobrze sprawdza. Inne 

urzędy zamierzają się tym systemem wzorcować., 

 

5) Pani Radna Renata Reszel zapytała, na czym miałaby polegać pomoc zaoferowana 

przez Starostę w kwestii usprawnienia pracy w PUP. Kilkakrotnie oferował pomoc 

w zakresie wniosków składanych przez przedsiębiorców  na oferowane formy 

pomocy. Podczas wideokonferencji z wójtami i burmistrzami przedstawił uwagi 

zgłaszane przez przedsiębiorców. Pojawiła się propozycja uruchomienia punktu 

przyjmowania wniosków w Centrum Usług Wspólnych.  Wspólnie z Burmistrzem, 

Arkadiuszem Ptakiem zorganizowano w w/w miejscu komputery z podłączonym 

Internetem, aby można pracować zdalnie na serwerach PUP. Najpierw Dyrektor 

wyraził zgodę, a po kilku godzinach odmówił. Kolejna próba pomocy  miała miejsce 

wówczas, gdy zachorowali pracownicy PUP. Podczas pobytu na kwarantannie 

większości pracowników w PUP pracowało tylko 3 urzędników i w związku 
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z powyższym wydelegował 3 pracowników ze starostwa. Pracownicy pomagali przy 

obsłudze wniosków składanych przez przedsiębiorców. Następnego dnia Pan Dyrektor 

poinformował Starostę o podejrzeniu zakażenia u kolejnej osoby. Pan Dyrektor PUP 

poprosił o olejnych pracowników do obsługi wniosków. Nie wyraził zgody na 

wydelegowanie do pracy kolejnych pracowników i narażanie ich na zachorowanie. 

Pracownicy, którzy pracowali w PUP zostali poddani kwarantannie. Kolejna próba 

zaoferowania pomocy polegała na uruchomieniu kolejnej obsługi wniosków 

w budynku Starostwa Powiatowego. Pracownicy mieli sprawdzać wnioski tylko pod 

względem formalnym, a następnie wnioski miały być przekazywane do sprawdzenia 

urzędnikom merytorycznym. Niestety nikt wniosków nie zamierzał dostarczyć. 

 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – wyjaśnił, że nie jest w żaden sposób 

spowinowacony z byłym Dyrektorem PUP w Pleszewie.  Popiera działanie Pana Starosty, że 

na mocy ustawy wziął na siebie całkowicie odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Liczy, że 

np., jak w sądzie będzie jakieś odszkodowanie zadośćuczynienie dla dyrektora to nie będzie 

dotyczyło publicznych pieniędzy. Pan Starosta wspomniał, że najważniejsze jest 

bezpieczeństwo i zdrowie czyli niedługo mamy ogłoszony następny konkurs na nowego 

Dyrektora PUP. Całkowicie zgadza się z uwagami Radnej Renaty Reszek. Ponadto dodał, że 

na stromych schodach ustawiono biurko, jakby nie można było wyodrębnić skrawka podłogi.  

Biurko postawione na schodach w  przypadku osób z zaburzeniem błędnika stanowiłby 

problem.  Stwierdził, że nieobecność Starosty przez okres 5 tygodni i jednocześnie choroba 

Dyrektora PUP to nie były dobre  okoliczności do zwolnienia. Czas pokaże, czy zwolnienie 

dyrektora PUP nie miało podłoża politycznego. Okaże się to wówczas w przypadku  dalszych 

zwolnień w PUP. 1.42 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel –  zapytała, czy  pismo  przesłane od 

Wojewody Wielkopolskiego w zakresie nałożenia na Starostę odpowiedzialności za pracę 

PUP zostało skierowane tylko do  Pana Starosty Pleszewskiego czy również do innych 

Starostów.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  na zadane powyżej pytanie  przez Radną 

Renatę Reszel odpowiedział, że z dniem 1 kwietnia Wojewoda nałożył na wszystkich 

Starostów odpowiedzialność za pracę PUP.    

 

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel –  zapytała, skąd Pan Starosta otrzymał 

informacje o braku zastosowania obostrzeń w PUP w Pleszewie związanych z pandemią 

skoro w tym okresie nie pracował. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – przypomniał, że trwają 

obrady sesji Rady Powiatu, a nie komisja śledcza. Właściwym w danej sprawie organem  

rozstrzygającym jest  sąd.  Sesja Rady Powiatu nie jest stosownym miejscem do debat n.t. 

danej kwestii. Wyrok, który wyda są będzie musiał zostać wykonany.  



24 

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  poinformował,  że przez pewien czas nie było 

go w pracy. W dniu 19 marca powrócił już z urlopu. Wyjaśnił, że to, że nie był w urzędzie to 

nie znaczyło, że wówczas nie pracował. Wypowiedzenie Dyrektorowi wręczył w dniu 26 

czerwca 2020 roku. W okresie nieobecności w urzędzie na bieżąco monitorował sytuację 

w PUP  w Pleszewie. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Przemysław Kazuś – powiedział, że Pan Starosta był na 

wyjeździe prywatnym w okresie wakacyjnym. Każdy ma prawo do wypoczynku . 

W przypadku nieobecności Starosty wyznaczony zostaje zastępca, który zabezpiecza cały 

urząd. Urząd funkcjonował normalnie.    

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Renata Reszel –  stwierdziła, że to nie ma być komisja 

śledcza. Tylko przez konkretną informację będą znane powody zwolnienia Pana Dyrektora 

PUP. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Zbigniew Rodek - uznał za zasadne zakończyć dyskusję 

n.t. zwolnienia Pana Dyrektora PUP w Pleszewie. Sprawa została skierowana do sądu 

i podczas rozprawy wszystko się  ostatecznie wyjaśni.  

Pandemia się rozprzestrzenia i wiele osób oraz instytucji przyczynia się do jej 

przeciwdziałania. Podkreślił, że takimi instytucjami są szpital i sanepid. Z przedstawionych 

informacji przez Prezesa PCM w Pleszewie wiadomo, że szpital dobrze sobie radzi w walce 

z wirusem covid-19. Nieco gorzej przedstawia się sytuacja w sanepidzie. Media przekazują 

informację, że na przełomie jesieni ilości zakażeń wzrośnie. Uznał za zasadne zainteresować 

się sytuacją kadrową i finansową  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Pleszewie. W wielu przypadkach zrzuca się winę na kompetencje oraz działalność 

instytucji, ale nie zawsze związane jest to ze środkami finansowymi. Pracownicy Sanepid-u 

w dotychczasowym zespole zderzyła się z wieloma nowymi obowiązkami, które mogą 

czasem pracowników przerosnąć. W związku z powyższym poprosił Pana Starostę, aby 

spotkał się z Panią Dyrektor Sanepidu,  Jolantą Ulatowską w kwestii zwiększenia liczby 

etatów lub wypłacić  pracowników, którzy pracują w godzinach popołudniowych lub 

wieczornych stosowną gratyfikację.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – poparł w/w wniosek 

Radnego Zbigniewa Rodka. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – powiedział, że zanim podejmie się 

decyzje o zwolnieniu pracowników w PUP uznał za zasadne zapoznać się z sytuacją  kadrową 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie. W PUP pracownicy również pracują ponad 

godziny wymiarowe.  

 

Radna Rady Powiatu w Pleszewie, Jolanta Pankowiak – w sprawozdaniu napisano, że Pan 

Dyrektor zamierza otworzyć punkty w gminach. W związku z powyższym zapytała, kto by te 

punktu obsługiwał i w jaki sposób. Stwierdziła, że PCM Pleszew funkcjonuje w okresie 

pandemii bardzo dobrze. Pozostaje jedna kwestia w której sytuacja kształtuje się nie najlepiej. 
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Opieka zdrowotna bezpośrednio z pacjentami wygląda bardzo źle. Pojawił się problem 

z zapewnieniem opieki pacjentom przez lekarzy rodzinnych. Pojawiają się błędy lekarskie  

z tytułu  teleporady. Osobiście zna kilkanaście takich przypadków. Uznała za zasadne 

zmobilizować lekarzy do pracy bezpośredniej z pacjentami, przy zachowaniu wszystkich 

stosownych obostrzeń związanych z wirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze, które 

szukają pomocy w SOR. Sytuacja ma zmienić się w okresie jesiennym ponieważ lekarze będą 

mieli więcej kompetencji i będą mogli zlecać badania na koronawirusa. W tym przypadku 

lekarzy konieczna jest pomoc ludziom. Apeluje do lekarzy rodzinnych o lepszą mobilizację 

w zakresie opieki nad pacjentami. Ponadto zgłosiła uwagę, że często w kolejkach do 

przychodniów stoją osoby chore a warunki atmosferyczne nie są sprzyjające. 

 

Radny Rady Powiatu w Pleszewie, Andrzej Biesiada – w ub. r. pojawiały się insynuacje na 

temat nie zadowalającego społeczeństwo transportu zbiorowego. Radny zgłosił pytanie do 

Pana Starosty , czy w związku z powyższym w danej sprawie poczyniono jakieś działania. 

Uznał za zasadne zaspokoić potrzeby uczniów w przedmiotowej sprawie.  

 

Starosta Pleszewski, Maciej Wasielewski –  odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Zbigniewa Rodka  w sprawie sytuacji kadrowej w Sanepidzie wyjaśnił,  że inspekcja została 

wsparta kadrowo przez dwóch pracowników starostwa powiatowego do momentu 

stwierdzenia przez Panią Inspektor, że sytuacja uległa stabilizacji. Ponadto PSSE udzielił 

pomocy Burmistrz MiG Pleszew. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek – odniósł się z uwagą do 

wypowiedzi Starosty Pleszewskiego dotyczącej przekazania wszystkim jop podwyżek 

z wyjątkiem pracowników starostwa powiatowego. Wszyscy pracownicy muszą być 

traktowani jako równi. Podsunął pomysł Staroście Pleszewskiemu jaki jest w kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej, że obecnie przyznawane są podwyżki wraz z wyrównaniem. 

W budżecie Powiatu Pleszewskiego środki na 6% podwyżki były zaplanowane i powinny być 

na ten cel przeznaczone.   

 

Ad. 19 . 

Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Marian Adamek - wobec wyczerpania 

porządku obrad o godz. 14:00 zamknął posiedzenie XIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 20 sierpnia 2020 roku. 

 

Protokołowała         Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

 /-/        /-/   

Aleksandra Marciniak     Marian Adamek 
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6. Okresowe sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2020 roku, 

7. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Pleszewie, 

8. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Jarocinie, 

9. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Krotoszynie, 

10. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Kaliszu, 

11. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Koninie, 

12. Raport o stanie Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

13. Uchwała Nr XIII/107/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Pleszewie wotum zaufania,  

14. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu w Pleszewie wotum zaufania stanowi załącznik numer 13 protokołu. 

15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

16. Uchwała Nr SO-0954/10/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok wraz 

z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

17. Sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2019 rok, 

18. Uchwała Nr XIII/108/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok, 

19. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, 

20. Informacja o stanie mienia Powiatu Pleszewskiego za okres od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r., 

21. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie o udzielenie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu w Pleszewie, 
22. Uchwała Nr SO-0955/50/2/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pleszewskiego o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2019 rok, 
23. Uchwałę Nr XIII/109/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok, 

24. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu w Pleszewie za 2019 rok, 
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25. Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok (zał. nr 25 prot.), 

26. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2020 rok stanowi załącznik numer 26 protokołu, 

27. Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  

budżetu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 

ustawy o finansach  publicznych, 

28. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie określenia zakresu 

i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach  publicznych (zał. nr 

27 prot.), 

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

Uchwałę Nr XIII/112/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. 

„Rewitalizacja Placu 1 Maja w Choczu”, 

30. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Chocz na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu 1 Maja 

w Choczu”, 

31. Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie  wyrażenia zgody na powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania 

pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania 

ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, 

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

powierzenie Miastu i Gminie Pleszew realizacji zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania 

ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z  ulicą 

Targową”, 

33. Uchwałę Nr XIII/114/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 

sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do 

realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

34. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXVI/283/18 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia  projektu oraz udzielenia pełnomocnictw do realizacji w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego ze środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020, 
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35. Uchwała Nr XIII/115/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 

czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do 

realizacji w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” 

współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020”, 

36. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

VII/56/2019 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia projektu oraz udzielenia pełnomocnictw  do realizacji w okresie od 

01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w Powiecie Pleszewskim (V)” współfinansowanego  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014 – 2020”, 

37. Uchwała Nr XIII/116/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany załączników do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie przekształcenia Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 

63-308 Gizałki, 

38. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany załączników 

do Uchwały Nr XXXI/166/09 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przekształcenia 

Rodzinnego Domu Dziecka z siedzibą w Białobłotach nr 79, 63-308 Gizałki, 

39. Uchwała Nr XIII/117/2020 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu  Pleszewskiego, 

40. Lista głosowania imiennego Radnych projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Powiatu  Pleszewskiego. 

 


