Protokół nr VIII/2015
z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 15 15.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokołu,
2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokołu,
3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokołu,
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu.
Otwarcia VIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na
sali znajduje się 20 radnych (nie ma radnego Kowcunia), czyli Rada jest władna do
podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych.
Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 24 września 2015 r.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia 3 września
4.
5.
6.
7.
8.

2015 r.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu 2015 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura
w Kaliszu w sprawie stanu jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew.
Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników,
b. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2015 – 2032,
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
e. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej –
ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
f. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic
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Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I,
i. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
j. przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości
Rolnych,
k. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych
w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy różne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr VI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia
3 września 2015 r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej Nr VI/2015 z dnia
25 czerwca 2015 r. i Nr VII/2015 z dnia 3 września 2015 r.
Do pkt 4 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I półroczu
2015 r.
Wiceprzewodniczący Grobys – w związku z uchwałą III/16/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w
sprawie regulaminu targowiska miejskiego, serdecznie podziękował w imieniu mieszkańców i
handlujących za montaż tablicy informacyjnej.
Do pkt 5 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska nie wniosła uwag.
Do pkt 6 Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu,
Delegatura w Kaliszu w sprawie stanu jakości powietrza w Mieście i Gminie Pleszew.
Kierownik Delegatury J. Kaczmarek - serdecznie podziękował za zaproszenie na sesję
Rady Miejskiej w Pleszewie. Poproszono mnie o przekazanie informacji o stanie i jakości
powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Jest to dość mały obszar i trudno jest go ocenić
z uwagi na jakość powietrza na tym terenie. Pozwoli sobie przedstawić informację stanu
jakości powietrza na terenie całego powiatu pleszewskiego. Wykonanie monitoringu jakości
powietrza jest uwarunkowane źródłami prawnymi. Istotne jest to, by nie oceniać jakości
powietrza lokalnie tylko w strefach. Na terenie województwa wielkopolskiego występują trzy
strefy oceny jakości powietrza. W skład nich wchodzi aglomeracja poznańska, miasto Kalisz
oraz pozostałe tereny województwa wielkopolskiego, czyli m.in. MiG i powiat pleszewski.
Ocena jakości powietrza wykonywana jest w tej całej strefie. Na terenie powiatu
pleszewskiego obecnie wykonujemy pomiary na stanowiskach w gminie Gołuchów w
miejscowości Czechel. Wykonywane są pomiary metodą pasywną i daje nam to możliwość
oceny miesięcznej jakości powietrza w zakresie tlenków siarki i tlenków azotu. Na
stanowisku w Pleszewie przy ul. Gen. J. Hallera badamy stężenie w zakresie benzenu. Dzięki
przychylności władz Miasta w ubiegłym roku została pobudowana stacja pomiaru na terenie
Pleszewa, która dokonuje pomiaru zapylenia, które jest najbardziej problematycznym
zagadnieniem w skali kraju. Cała Polska boryka się z zanieczyszczeniem powietrza. Oceny
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głównie dokonujemy w układzie rocznym. W tym momencie mamy wyniki za rok 2014.
Kolejno zaprezentował wyniki, które wykonane zostały w Pleszewie. Poziom zanieczyszczeń
benzenem utrzymuje się na poziomie 3 μg/m3, czyli jest niższy od poziomu dopuszczalnego
ponieważ on wynosi 5 μg/m3. W tym zakresie na terenie Pleszewa i całego powiatu
pleszewskiego warunki są dotrzymywane. Podobnie jest z zanieczyszczeniami gazowymi,
które mierzymy na stanowisku poza miejskim. Stanowisko zlokalizowane jest w gminie
Gołuchów. W zakresie tlenków azotu i dwutlenku siarki poziomy zostały dotrzymane,
ponieważ wynoszą 30-40 % poziomów dopuszczalnych. Przy każdym zanieczyszczeniu
obserwujemy wahania zanieczyszczeń w okresie rocznym. Zanieczyszczenia gazowe
tlenkami azotu i siarki występują wyższe w okresie grzewczym, ponieważ substancje te są
emitowane w procesie spalania paliw. Z uwagi na oszacowane wyniki teren powiatu
pleszewskiego i teren gminy Pleszew jest zaliczany do strefy A, czyli takiej, gdzie warunki są
dotrzymywane w zakresie zanieczyszczeń gazowych oraz ozonu. Najbliższa stacja znajduje
się na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Problemem w Państwa regionie jest zanieczyszczenie
pyłowe, tak więc w tym zakresie teren jest zaliczany do strefy C, ponieważ normy zapylenia
są przekroczone. Podobnie dzieje się na terenie całego województwa wielkopolskiego.
Badania wykonywane na stacjach pomiarowych, które pracują automatycznie, czasem
wymagają pracy manualnej, tak więc te stanowiska zagęszczamy, aby w jak największym
stopniu wychwycić problemy lokalne. Celem oceny jakości powietrza nie jest tylko
stwierdzenie poziomu zanieczyszczenia, ale i poznanie jego przyczyny i wskazanie gdzie te
problemy się pojawiają najczęściej. Chcemy dać możliwość Sejmikowi Województwa
Wielkopolskiego na doprowadzenie do stanu dopuszczalnej normy jakości powietrza,
ponieważ to Sejmik reguluje prawo w zakresie oceny powietrza na terenie Wielkopolski. W
roku ubiegłym została postawiona na terenie Pleszewa nowa stacja pomiarowa na ul. Aleje
Mickiewicza. W okresie od stycznia do kwietnia tego roku zanotowała poziom
przekraczający normy. Do sierpnia tego roku jest to trzeci wynik przekroczenia na terenie
województwa wielkopolskiego po Nowym Tomyślu i Ostrowie Wielkopolskim. Stacje
zlokalizowane są na obrzeżach miast, ponieważ mają one za zadanie mierzenie tego co
występuje w środowisku. Stacja ta pracuje od stycznia br., tak więc nie jest w stanie dokonać
oceny rocznej. Możliwe jest jedynie przedstawienie Państwu oceny miesięcznej bądź
dniowej, ponieważ ta stacja pracuje od stycznia do grudnia. Kolejno przedstawił dwa
pomiary, które służą do pomiarów pyłów drobnych. Pył drobny jest istotnym problemem
zagrożenia zdrowotnego, ponieważ drobinki przenikają przez pęcherzyki płucne i wchodzą do
krwiobiegu. W tym pyle występują metale ciężkie. Poziomy dopuszczalne zostały oznaczone
dla ochrony zdrowia. Mamy dwa oznaczenia ich wartości 10 PM i 2,5 PM. Poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 wynosi 40 μg/m3 . Od miesiąca stycznia do miesiąca
lipca na terenie Pleszewa odnotowaliśmy już 45 % przekroczenie. Natomiast poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 2,5 wynosi 25 μg/m3, jak na razie z uwagi na krótki
okres istnienia stacji na terenie Pleszewa nie ma możliwości oceny jakości powietrza w tym
zakresie. Możliwe jest, że ten wskaźnik został też przekroczony. Oceniamy, że duży wpływ
na to ma spalanie paliw w okresie grzewczym. Poziom zanieczyszczeń waha się w ciągu roku
i jest zawsze wyższy w okresie grzewczym. Badania wskazują, że 70 % pyłu w powietrzu
zależy od spalania paliw grzewczych, natomiast w 30 % pochodzi z emisji komunikacyjnej.
Ogólna ocena dla strefy nie jest zła. Dla strefy wielkopolskiej jest tworzony program ochrony
jakości powietrza który zatwierdza Sejmik Województwa Wielkopolskiego a jego
efektywność będzie oceniana.
Burmistrz M. Adamek –
podziękował serdecznie Kierownikowi Delegatury J.
Kaczmarkowi za stację pomiarową, która znajduje się na terenie Pleszewa. Dzięki niej
będziemy mieć pełen przegląd i wiedzę jak wygląda dopuszczalny poziom pyłów w naszym
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środowisku. Pokaże ona nam rzeczywisty obraz. O tym, że na naszym terenie nie jest dobrze
otrzymywaliśmy sygnały od naszych mieszkańców na zebraniach wiejskich i zarządów
osiedli. Do momentu, gdy nie mieliśmy takiego narzędzia jak stacja to mogliśmy mówić tylko
i wyłącznie o odczuciu. Natomiast dzisiaj możemy mówić o badaniu naukowym po realnie
przeprowadzonych badaniach. Od dawna czyniliśmy starania, aby stan jakości powietrza
poprawić. Obecnie realizujemy dwa programy zorganizowane przez Fundusz Ochrony
Środowiska, czyli program „KAWKA” i program „PROSUMENT” . Kolejno przypomniał, że
10 września br. Sejm RP przyjął ustawę tzw. antysmogową, nie jest ona jeszcze podpisana
przez Prezydenta RP, ale jeżeli wejdzie w życie to wówczas Radni Sejmiku otrzymają realne
narzędzia do walki z poziomami przekroczeń zanieczyszczenia środowiska i będą mogli
oddziałowywać na to, by zanieczyszczenia były mniejsze.
Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – wyjaśnił, że przystępujemy do realizacji dwóch
programów, które pozwolą na zmniejszenie emisji spalin w naszym mieście. Pierwszym
programem jest program „KAWKA”, który jest prowadzony przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Nabór do tego programu dla
mieszkańców Miasta Pleszew prowadziliśmy przez miesiące lipiec – sierpień. W publikacjach
prasowych poinformowaliśmy mieszkańców o naborze. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy
100 zgłoszeń osób zainteresowanych uczestniczeniem w tym programie. W chwili obecnej
rozstrzygamy jeszcze szczegóły prawne dotyczące tego programu. Na początku października
br. odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, którzy wyrazili chęć udziału w tym programie.
Otrzymają do wypełnienia dodatkowe ankiety, które umożliwią nam otrzymanie
dodatkowych informacji. Mieszkańcy, którzy się zgłosili przyczynią się do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń w Pleszewie. Występują dwie możliwości skorzystania z wymiany
kotłów w naszych budynkach. Kotły opalane miałem można wymienić na kotły nowej
generacji, które będą spełniać odpowiednie normy a opalane również będą węglem. Kotły
opalane paliwem stałym na kotły gazowe i tu jest nieco szersza możliwość wymiany,
ponieważ można uzyskać dofinansowanie na montaż instalacji wewnętrznej centralnego
ogrzewania łącznie z całą armaturą. Wymiana kotłów nastąpi od wiosny przyszłego roku.
Program ten jak już wcześniej zostało wspomniane dotyczy mieszkańców Miasta Pleszew,
niestety tereny wiejskie z tego programu skorzystać nie mogą. Drugim programem jest
program „PROSUMENT” dotyczy on pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych przede wszystkim o pozyskiwanie energii z promieni słonecznych. Do tego
programu może przystąpić każdy, dotyczy to budynków mieszkalnych, tak więc każdy
mieszkaniec Miasta i Gminy może do tego programu przystąpić. W chwili obecnej mamy 30
zgłoszeń osób chętnych do skorzystania z tego programu. Oprócz pozyskiwania energii z
promieni słonecznych dodatkowo można pozyskać dofinansowanie na panele solarne na
podgrzanie ciepłej wody z tym, że w tym przypadku jest mniejsze dofinansowanie.
Burmistrz M. Adamek – dodał, że zostało podjęte jeszcze jedno działanie, które pozwoli
zmniejszyć działanie pyłów. Występujemy do PGNiG o budowę, rozbudowę sieci gazowej na
terenie miasta i gminy Pleszew. W miejscu gdzie planujemy budowę nowych dróg
występujemy do zakładu gazownictwa i pokazujemy, że mogą wcześniej rozpocząć pracę.
Tak więc pozytywnym elementem jest odpowiedź, że sieć gazowa zostanie pobudowana w
miejscowości Zielona Łąka. Próbujemy nakłonić PGNiG, żeby rozbudował sieć gazową na
naszym terenie, a elementem rozbudowy może być eliminacja kotłów centralnego ogrzewania
opalanego węglem czy miałem.
Radny Stencel – zwrócił się z pytaniem o szkodliwość i wpływ ferm drobiowych i zwierząt
futerkowych.
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Radna Gil – zwróciła się z pytaniem czy program „KAWKA” zostanie rozszerzony tak by
mogli z niego skorzystać mieszkańcy wsi?
Radna Garsztka – dodała, że dostała odpowiedź od PGNiG, że budowa sieci gazowej
zostanie rozszerzona na ul. Piaski. Natomiast w roku 2017 powstanie ona również na ul.
Polnej, ul. Kaliskiej i ul. Wodnej.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem czy duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza
ma spalanie w kotłach c.o. węgla bądź innych rzeczy typu opony, plastik? Co jest bardziej
szkodliwe? Czy mieszkańcy mają wpływ na to, aby sąsiedzi zaprzestali takiej praktyki?
Kierownik Delegatury J. Kaczmarek - odpowiedział na pytanie radnego Stencla, niestety
zagrożeniem jest hodowla fermy norek i dotyczy to uciążliwego zapachu, natomiast emisja
metanu wytwarzanego nie ma wpływu na emisje zanieczyszczenia. Niestety regulacje prawne
nie wyznaczają kwestii odległości budowy takiej fermy, ani nie normują zwalczania
problemów z tym związanych. Kolejno odniósł się do pytania radnego Szehyńskiego i
wyjaśnił, że spalanie węgla dobrej jakości nie ma zbyt dużego wpływu na zanieczyszczenie
powietrza. Znaczny wpływ mają spalane złej jakości miały, potłuczyny pozostałe po węglu.
Spalanie niejednorodnych odpadów ma duży wpływ na emisję zanieczyszczeń. Zwalczanie
tego typu działania jest znacznie utrudnione. Taką sytuację należy zgłosić na Policję bądź
Straży Miejskiej, ponieważ jest to wykroczenie z ustawy o odpadach.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem czy w z związku założeniem fermy norek w
trakcie ubiegania się o pozwolenie macie Państwo możliwość zareagowania? Kolejno zwrócił
się z pytaniem do Komendanta Straży Miejskiej czy zdarzają się Państwu interwencje
związane z sprawdzaniem spalania odpadów?
Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – odpowiedział na pytanie radnej Gil związane z programem
„KAWKA” . Do udziału w tym programie przymierzaliśmy się od dłuższego czasu. Wówczas
ilość osób zainteresowanych na wymianę kotła opalanym paliwem stałym na gazowe była
niewielka. Wtedy mogliśmy tylko dla takich osób kierować tą propozycję. Obecnie
Wojewódzki Fundusz złagodził swoje warunki i umożliwił korzystanie z dofinansowania na
wymianę kotła opalanego paliwem stałym. Musieliśmy pozyskać tyle chętnych osób w do
stosunku do wysokości dofinansowania, aby wartość inwestycji była w kwocie ok. 1 000 000
zł., obecnie również i te warunki zostały zmienione. Niestety nadal dotyczy on terenów
miejskich i nie jest to zależne w żaden sposób od nas. Zasady ustala tylko i wyłącznie
Narodowy Fundusz. Program ten pozwoli nam również na eliminację spalania śmieci.
Kolejno dodał do wcześniejszej wypowiedzi radnej Garsztki w sprawie możliwości
rozbudowy sieci gazowej - z urzędowej korespondencji wynika, że dość silnie aplikowaliśmy,
aby gaz został dociągnięty również do miejscowości Taczanów. Niestety otrzymaliśmy
odpowiedź, że będzie to możliwe, gdy pojawi się większa liczba chętnych odbiorców, co nie
oznacza, że poprzestaniemy na naszych staraniach.
Radny Dryjański – zwrócił się z pytaniem czy była kiedyś sytuacja, że obszary wiejskie były
brane pod uwagę do uczestniczenia w programie „KAWKA”
Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – odpowiedział, że niestety nie.
Radny Dryjański – poparł wniosek radnej Gil. Kolejno złożył wniosek formalny, aby w
przyszłości omawiany program objął również tereny wiejskie. Kolejno zapytał się czy w
programie „PROSUMENT” mogą wziąć udział tereny wiejskie?
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Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – odpowiedział, że tak w tym programie mogą brać udział
wszyscy mieszkańcy.
Radna Hyla – zwrócił się z pytaniem czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
posiada narzędzia, które mają możliwość uruchomienia pracedury kontroli osoby, która spala
różne odpady?
Komendant Straży Miejskiej W. Kraska – wyjaśnił, że w roku bieżącym pojawiły się 4
zgłoszenia interwencji zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie. Podczas jednej kontroli
udało nam się potwierdzić spalanie odpadów, po czym został na mieszkańca nałożony mandat
karny. Podczas kolejnych kontroli okazało się, że spalane było drewno, grysik czeski i węgiel.
Zdarza się, że otrzymujemy zgłoszenia po kilku dniach, wówczas ciężko jest stwierdzić co
zostało spalone. Jeżeli nie stwierdzimy przedmiotów spalana w rejonie miejsca spalania to
trudno ustalić po czasie ten fakt. Sądzi, że duży wpływ na tą sytuację ma skupisko miejskie,
ponieważ przy rozpalaniu w piecach c.o. dym bardzo często po niskim terenie się przenosi.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z pytaniem czy Straż Miejska ma prawo wejść do lokalu
mieszkalnego jeżeli otrzyma takie zgłoszenie?
Komendant Straży Miejskiej W. Kraska – odpowiedział, że Straż Miejska może wejść do
lokalu prywatnego tylko i wyłącznie z Inspektorem Ochrony Środowiska, ponieważ on
posiada takie upoważnienie. Zwykle zdarza się, że mieszkańcy dobrowolnie nas zapraszają do
lokalu.
Wiceprzewodniczący Grobys – podejrzewa, że zanieczyszczenie powietrza na terenie
Miasta Pleszewa jest większe. Z uwagi, że stacja pomiarowa stoi przy blokach, gdzie jest
wykorzystywane ogrzewanie gazowe, tak więc emisja spalania paliw jest mniejsza niż na
osiedlach gdzie znajdują się domki prywatne. Ponadto wyraża zadowolenie z licznego
zainteresowania mieszkańców udziałem w omawianych programach. Kolejno przychyla się
do poparcia wniosku formalnego radnego Dryjańskiego w sprawie rozszerzenia programu na
obszary wiejskie.
Kierownik Delegatury J. Kaczmarek - odpowiadając na pytanie radnego Szehyńskiego w
sprawie działalności fermy norek, to inspektorat w procedurze wydawania zezwolenia nie
uczestniczy. Wpływ na to ma Burmistrz, Inspektor Sanepidu to oni określają warunki.
Natomiast Inspektorat Ochrony Środowiska może interweniować wówczas, gdy wskazane
warunku zaprzestały być spełniane. Kwestie wejścia do lokalu regulują sankcje wydane przez
organ i Burmistrz Miasta może dać takie upoważnienie.
Radny Noskowski – poprosił, by nie wprowadzać mieszkańców w błąd - spalanie drewna
jest raczej ekologiczne.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem jaka różnica w pomiarach stopnia
zanieczyszczenia występuje pomiędzy terenem miejskim a wiejskim?
Kierownik Delegatury J. Kaczmarek - odpowiadając na pytanie radnego Szehyńskiego
oraz na stwierdzenie wiceprzewodniczącego Grobysa wyjaśnił, że stacje monitorowe nie mają
na celu mierzenia emisji w miejscu spalania. Mierzą one to co występuje w środowisku.
Lokalizacje stacji zostały ściśle określone. Na terenach wiejskich zwykle występuje mniejsze
zanieczyszczenie z uwagi na mniejsze zagęszczenie.
Komendant Straży Miejskiej W. Kraska – wyjaśnił, że we wcześniejszej odpowiedzi
wymienił jedynie przykłady zgłoszeń.
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Przewodniczący Rady – zaapelował, by nie palić drewna z lakierem, ponieważ ten przykład
nie ekologiczny jest.
Radny Kusiakiewicz – podziękował za merytoryczną prelekcję o jakości stanu powietrza w
naszym mieście. Jak widać nasza sytuacja jest zła, ponieważ jeżeli chodzi o Wielkopolskę
jesteśmy w ogonie. Kolejno korzystając z okazji prosi o zalecenia dla miasta Pleszewa, aby tą
sytuację można by to zmienić.
Radny Szehyński – zaproponował, aby rozważyć przeprowadzenie kampanii społecznej na
terenie Miasta.
Kierownik Delegatury J. Kaczmarek - zauważył, że każda edukacja społeczna jest dobrym
rozwiązaniem. Niestety jedynym racjonalnym rozwiązaniem byłoby bogatsze społeczeństwo,
by wszyscy mieszkańcy mogli zrezygnować z ogrzewania paliwami stałymi.
Przewodniczący Rady Seniorów E. Karnicki – zauważył, że w swojej 35 – letniej pracy
jako leśnik zauważył, że edukacja w szkołach jest przeprowadzana przez wspaniałych
pedagogów, którzy od maleńkości wdrażają tę wiedzę uczniom. Natomiast oni przekazują ją
dalej swoim dzieciom i wnukom. Sądzi, że tu nie chodzi o podział na biednych i bogatych,
starszych i młodszych, chodzi tu o sens życia codziennego. Kolejno jako członek Ligi
Ochrony Przyrody dziękuje za prelekcję i ma nadzieje, że Burmistrz Miasta i Gminy wraz ze
Starostą wspólnie znajdą drogę, aby ulepszyć stan środowiska.
Do pkt 7 Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2015 r.
Przewodniczący Rady – poinformował, że wpłynęła opinia pozytywna Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Komisja Budżetu i
Spraw Gospodarczych przeanalizowała budżet i nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń. Ponadto
Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych materiałów zaopiniowało informację
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
pozytywnie, w zakresie wykonania planu dochodów i wydatków, który jest zgodny z
uchwalonym po zmianach budżetem na 2015 r.
Do pkt. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
Sekretrarz Ewa Świątek – wyjaśniła, że na podstawie przepisów Rada Miejska jest
zobowiązana, aby przekazać do końca października br. do właściwych Prezesów Sądów listę
wybranych ławników oraz ich pełną dokumentację. Przed tym Rada Miejska ma za zadanie
powołanie zespołu do oceny kwalifikacji kandydatów, i wyrażenia swojej opinii w tym
temacie. Na następnej sesji Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników.
Kolejno dodała, że całą pomocą merytoryczną, jak i administracyjną służy Wydział Prawny
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
Przewodniczący Rady – poinformował, że ze strony Klubu Platformy Obywatelskiej został
wskazany radny Kusiakiewicz, Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej wskazał radnego
Dryjańskiego, poprzez Radę Miejską został wskazany radny Grygiel.
Zespół do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników ukonstytuował się.
Przewodniczącym zespołu został radny Kusiakiewicz.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania zespołu do
przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą powołania zespołu do
przedstawienia opinii o kandydatach na ławników (uchwała stanowi załącznik nr 6).
b. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Programu współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą Programu współpracy Miasta
i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2016 (uchwała stanowi załącznik nr 7).
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 –
2032.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032 (uchwała stanowi załącznik
nr 8).
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta i
Gminy Pleszew na rok 2015.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta i
Gminy Pleszew na rok 2015 (uchwała stanowi załącznik nr 9).
e. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul.
Grunwaldzkiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w
sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w
sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie (uchwała stanowi
załącznik nr 10).

f. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i
Gminy Pleszew.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w
sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i
Gminy Pleszew (uchwała stanowi załącznik nr 11).
g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z
dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas
nieoznaczony.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w
sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (uchwała stanowi załącznik
nr 12).

h. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska –
Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I.
Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – wyjaśnił, że przedstawiona uchwała została już raz podjęta
przez Radę Miejską. Niestety zakwestionowano nam teren, na którym aktualnie mieści się
ferma zwierząt futerkowych. Chcieliśmy utrzymać przeznaczenie tego terenu w planie, ale
Wojewoda się z tym nie zgodził, ponieważ w studium, które zostało wcześniej uchwalone
teren ten został określony na przeznaczenie przemysłu i usług. Tak więc musieliśmy dokonać
zmian i przy okazji wnieśliśmy inne drobne zmiany.
Kierownik AU J. Krawczyk – jak już zostało wspomniane do wskazanej uchwały głównym
zarzutem było pozostawienie w planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod
produkcję rolną. Chcieliśmy umożliwić właścicielowi istniejącej już fermy zwierząt
futerkowych rozwój i dobudowane innych obiektów do tej fermy. Kolejną zmianę jaką
wprowadziliśmy to zmiana drogi publicznej na wewnętrzną i mimo, że ta droga była na
gruncie miejskim to również zostało to zakwestionowane przez Urząd Wojewódzki. Następną
sprawą było, że w rejonie ronda zawarliśmy zapis, że mają powstać dominanty urbanistyczne,
ale nie określiliśmy jakie. Również kilka poprawek redakcyjnych wprowadziliśmy i przede
wszystkim doprowadziliśmy do zgodności tego planu z uchwalonym już studium.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo –
wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I.
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Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo –
wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I (uchwała stanowi załącznik nr 13).
i. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w
sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie,
Radny Kusiakiewicz – wyjaśnił, że na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej złożył
wniosek o dopisanie go do Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, ponieważ pragnie
jeszcze bardziej zaangażować się w pracę samorządu miejskiego. Dlatego prosi o pozytywne
rozpatrzenie jego kandydatury.
Radny Gorzeliński – podziękował kolegom radnym za chęć udziału w pracach Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych, ponieważ wiele istotnych spraw naszego miasta jest na niej
poruszane.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr I/3/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych
Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 14).
j. przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany przejęcia działki nr
18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany przejęcia działki nr
18/54 położonej w Bronowie od Agencji Nieruchomości Rolnych (uchwała stanowi załącznik
nr 15).

k. zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w
Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.
Z-ca Burmistrza A. Jedruszek – wskazał lokalizację trzech działek na mapie.
Wiceprzewodniczący Grobys – zapytał się czy w związku z podjęciem uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski”
dla południowo – wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I, czy zmiana jej będzie
podlegała ogłoszeniu tekstu jednolitego?
Radca Prawny J. Półtorak – odpowiedział, że nie bardzo rozumie pytanie
Wiceprzewodniczącego Rady. Teksty jednolite są uchwalane w momencie kiedy w ostatnich
12 miesiącach wprowadzone zostały zmiany w tekście normatywnym. Tak więc jest to
zależne od tej okoliczności.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic
Śmieja Młyn i Piaski.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zbycia nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic
Śmieja Młyn i Piaski (uchwała stanowi załącznik nr 16).
Przewodniczący Rady – wyjaśnił, że z chwilą podjęcia tej uchwały poprzednia traci moc
prawną i ta obowiązuje nowo podjęta. Kolejno zwrócił się z pytaniem do Starosty Macieja
Wasielewskiego czy zechciałby zabrać głos?
Starosta M. Wasielewski – zaproponował, że odpowie na wszystkie pytania zadane przez
radnych Rady Miejskiej.
Radny Kusiakiewicz – korzystając z okazji składa interpelację w sprawie budowy chodnika
przy drodze powiatowej od cmentarza komunalnego w kierunku miejscowości Zielona Łąka.
Prosi o przychylenie się do wniosków mieszkańców i zrealizowanie tego zadania w 2016 r.
Starosta M. Wasielewski – wyjaśnił, że został opracowany kosztorys oraz zostało wydane
pozwolenie na budowę. W chwili obecnej został przerobiony chodnik na ścieżkę rowerową,
jeżeli się nam uda to w związku z przygotowaną dokumentacją na ścieżki rowerowe na ul.
Aleje Wojska Polskiego po obu stronach to przygotowana dokumentacja zostanie złożona do
WRPO oraz przy wcześniejszych deklaracjach Burmistrza Miasta i Gminy o współdziałaniu,
sądzi, że uda się to zadanie wkrótce zrealizować.
Radny Szehyński – zapytał czy Starosta przewiduje modernizację ul. Aleje Wojska
Polskiego?
Starosta M. Wasielewski – odpowiedział, że zadaniem priorytetowym w 2016 r. jest
wykonanie modernizacji ul. 70 Pułku Piechoty i ma nadzieję, że przy wsparciu środków
zewnętrznych zadanie to zostanie zrealizowane. Natomiast prace, które zostaną wykonane na
ul. Aleje Wojska Polskiego to ścieżki rowerowe po obu stronach drogi.
Radna Gil – zwraca się z prośbą o wykorzystanie środków zewnętrznych w zakresie
modernizacji drogi w Lenartowicach.
Starosta M. Wasielewski – wyjaśnił, że właśnie ukazało się ogłoszenie w zakresie
wykorzystania środków z PROW-u. Proponuje spotkanie z władzami Urzędu Miasta, aby
wspólnie wyznaczyć plan działania w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych.
Radna Gil – zwraca się z prośbą o deklarację, że jeżeli uda nam się pozyskać środki
zewnętrzne to droga w Lenatowicach zostanie wykonana?
Starosta M. Wasielewski – odpowiedział, że obiecuje jako Maciej Wasielewski a nie jako
Starosta Pleszewski.
Radny Skowroński – prosi o wykonanie chodnika w miejscowości Bógwidze i w
miejscowości Bronów.
Starosta M. Wasielewski – wyjaśnił, że nie są w stanie zrealizować wszystkich inwestycji,
ponieważ koszt ich wynosi w granicach 80 000 000 zł. Rocznie z wykładem samorządów
gminnych jesteśmy w stanie przeznaczyć ok. 4 000 000 zł. Składa deklarację, że
przedstawione inwestycję przez radnych będzie miał na uwadze.
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Przewodniczący Rady – podziękował za wypowiedziane słowa po czym wyjaśnił, że
poprzedni Starosta Pleszewski M. Karalus zakpił z radnych Rady Miejskiej deklarując wiele
rzeczy a następnie wytłumaczył się żartem prima aprilisowym.
Radna Garsztka – prosi o współpracę z samorządem gminnym i umożliwienie wykonania
kanalizacji ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości w Pleszewie. Kolejno interpeluje w sprawie
wycinki drzewa oraz krzewów przy placu zabaw na ul. Piaskowej.
Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji R. Szulczyński – wyjaśnił, że na ul.
Kaliskiej należałoby wybudować przede wszystkim kanalizację sanitarną. Dokumentacja
została już przygotowana i znajduje się u nas w przedsiębiorstwie. Pierwszy odcinek
kanalizacji został wykonany przy remoncie obwodnicy, kolejne działanie zależy od
współpracy miasta i powiatu.
Radny Stencel – prosi o remont głównego skrzyżowania w miejscowości Grodzisko oraz
rozwiązanie problemu pochyłych drzew na drodze Lenartowice – Grodzisko.
Starosta M. Wasielewski – obiecał, że zwróci uwagę na problem drzew na drodze
Lenartowice – Grodzisko, choć osobiście nie jest zwolennikiem wycinania drzew.
Radny Dryjański – interpeluje w sprawie drogi powiatowej, jak i budowy chodnika w
miejscowości Suchorzew przy drodze powiatowej rozpoczętego 5 lat temu.
Radny Kusiakiewicz – prosi o uwzględnienie budowy chodnika w Łaszewie w ramach
środków zewnętrznych.
Starosta M. Wasielewski – wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w roku bieżącym nie jest w
stanie przygotować więcej dokumentacji, ponieważ nie ma chętnych projektantów do
współpracy. Mam na uwadze Państwa wnioski, ale najpierw postaramy się wykonać zadania
priorytetowe takie jak droga z Marszewa do Marianina albo ul. 70 Pułku Piechoty, natomiast
kolejne zadania postaramy się wykonać w przyszłości. Staramy pogodzić się wszystkie
oczekiwania gmin i każdy postulat w ramach możliwości zrealizować. Należy również
pamiętać, że mieszkańcy zamieszkujący na terenie wiejskim nie są gorsi i na tych terenach
również jest potrzebna modernizacja.
Przewodniczący Rady – zwrócił się z pytaniem czy modernizacja ul. 70 Pułku Piechoty
uwzględnia ścieżki rowerowe i montaż oświetlenia?
Starosta M. Wasielewski – wyjaśnił, że droga po konsultacjach z Burmistrzem Miasta i
Gminy zostanie na pewno wykonana w pełnym standardzie.
Radny Dryjański – zauważył, że w wielu inwestycjach mowa jest o przygotowaniu
dokumentacji, natomiast przy drodze w Suchorzewie dokumentacja została już dawno
wykonana, nawet została rozpoczęta inwestycja i czeka ona na ukończenie.
Burmistrz M. Adamek – potwierdził w imieniu radnych wielu kadencji, że na zadania
remontu dróg powiatowych z naszej strony będzie dofinansowanie w wysokości 50 % w
przypadku chodników oraz 30 % jeżeli chodzi o drogi. Problem, który zgłaszała radna
Garsztka dotyczy ul. Kaliskiej – my jako Urząd przygotowujemy się w miesiącu październiku
do aplikacji o kanalizowane terenu. Ten wskazany fragment nie posiada kanalizacji sanitarnej
i pragniemy ją wykonać. Jednocześnie przy tym nie ma również kanalizacji deszczowej ani
chodnika. Prośba radnej dotyczyła, abyśmy mogli wspólnie zakończyć uzbrojenie sieci wraz z
chodnikiem. Kolejno podziękował Staroście Pleszewskiemu za owocną współpracę m.in.
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całego obszaru dworca PKS, gdzie została podjęta stosowna uchwała przez Radę Powiatu i z
dniem 1 stycznia 2016 r. staniemy się właścicielami wielu dróg, a jak wiadomo bez dróg
powiatu nie mielibyśmy możliwości kompleksowo zrealizować naszych zamierzeń. Następnie
odniósł się do słów Starosty, który wspomniał, że inne gminy są bardziej zaniedbane, ale
zwrócił uwagę na fakt, że w latach poprzednich wszystkie gminy miały równe szanse. A poza
gminą Pleszew gmina Gołuchów skorzystała z propozycji jakie składały im poprzednie
władze powiatu, tak więc skoro inne gminy nie chciały tego zrealizować mogą same winić się
za ten stan rzeczy. Następnie poparł interpelację radnej Gil, ponieważ zależy nam na
modernizacji tego odcinka drogi w miejscowości Lenartowice, gdyż Urząd w ramach PROW
składa wniosek na wykonanie dalszego odcinka drogi tj. ul. Parkowej.
Przewodniczący Rady – serdecznie podziękował Staroście za przybycie na sesję Rady
Miejskiej oraz zaprosił do udziału w kolejnych.
Na sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnej Pietrzak.
Do pkt. 9 Interpelacje radnych.
Radna Gawrońska interpeluje w sprawie:
- ustawienia gazonów z kwiatami na głównych ulicach miasta oraz przy wyjeździe z niego,
Radny Noskowski interpeluje w sprawach:
- remontu korytarzy i łazienek w Publicznym Przedszkolu w Brzeziu.
- montażu lamp oświetleniowych wzdłuż ulic Zawidowickiej, Witosa i Kościelnej w
miejscowości Brzezie,
Radna Gil interpeluje w sprawach:
- przestrzennego planu zagospodarowania ul. Magnoliowej w Marszewie,
- utworzenia parkingu przy szkole podstawowej w Lenartowicach,
- przygotowania dokumentacji technicznej w ramach modernizacji boiska sportowego przy
szkole w Lenartowicach,
Radny Szehyński interpeluje w sprawie:
- budowy chodnika od ul. Marcinkowskigo do ul. Traugutta bądź Podgórnej.
Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawie:
- budowy kurników przez firmę „Adros” w miejscowości Bógwidze.
Radny Skowroński interpeluje w sprawie:
- budowy internetu szerokopasmowego w mniejszych wioskach.
Radny Dryjański interpeluje w imieniu radnej Pietrzak w sprawach:
- budowy odcinka chodnika i namalowania przejścia dla pieszych w Taczanowie Drugim na
przeciwko Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu,
- wycięcia drzewa przy Ośrodku Zdrowia w Lubomierzu.
Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje:
Z-ca Burmistrza A. Ptak - odpowiadając na interpelację radnego Noskowskiego w sprawie
przedszkola w miejscowości Brzezie odpowiedział, że na przestrzeni lat pozostało kilka
przedszkoli, gdzie warunki sanitarne wymagają poprawy. Uważa, że jeżeli kwota
przeznaczona na remont znacznie się nie zwiększy to - to zadanie zostanie zrealizowane w
przyszłym roku. Kolejno odniósł się do interpelacji radnej Gil w sprawie parkingu przy szkole
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w Lenartowicach, temat był poruszany z Dyrektorem placówki, który wyjaśnił, że autobus
szkolny radzi sobie w warunkach, które panują na tej drodze i żadne zgłoszenia do szkoły nie
wpłynęły.
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na interpelację radnej Gawrońskiej w sprawie
gazonów z kolorowymi kwiatami, sądzi, że na pewno pomysł ten poprawiłby estetykę miasta,
jednak należy się zastanowić jakie są to koszty i w jaki sposób to zorganizować, ponieważ
większość dróg wymienionych przez radną są drogami powiatowymi. Tak więc w tym
zagadnieniu musi powstać finansowanie i współdziałanie nie tylko z samorządu gminnego,
ale i samorządu powiatowego oraz w niektórych przypadkach przez GDDKiA. Następnie
odpowiadając na interpelację radnego Noskowskiego odpowiedział, że większość lamp
oświetleniowych pochodzi z lat 60-70, zostaną podjęte rozmowy ze Spółką Oświetlenia
Ulicznego i Drogowego, tak więc rozważymy możliwość rozwiązania tego zagadnienia, w
późniejszym terminie zostanie udzielona odpowiedź na tą interpelację. Kolejno odpowiedział
na interpelację radnej Gil w sprawie ul. Magnoliowej w Marszewie, poinformował, że w tej
miejscowości zostanie zmienione studium i mieszkańcy mają prawo odnieść się do tych
zmian. Studium zostanie wyłożone do publicznej wiadomości i będzie można zapoznać się z
nim oraz zgłosić swoje uwagi. Następnie odpowiadając na kolejną interpelację radnej w
sprawie boiska w Lenartowicach, poinformował, że w momencie ogłoszenia programu
unijnego PROW to boisko w Lenartowicach, jak i w Grodzisku zostaną w pierwszej
kolejności zrealizowane. Kolejno odniósł się do interpelacji radnego Szehyńskiego, wyjaśnił,
że chodnik w tym obszarze ulic próbowaliśmy wiele lat temu zrealizować. Problem tkwi w
tym, że powinniśmy znaleźć fragment gruntu o szerokości 3 – 4 m. gdzie można by było
przejść z osiedla Marcinkowskiego na inne. W pewnym momencie znaleźliśmy odpowiedni
grunt, zadeklarowaliśmy ich wykup, a także montaż ogrodzenia. Niestety, gdy miało dojść do
finalizowania umowy ustnej właściciele gruntu się wycofali. Około dwóch lat temu GDDKiA
wyraziła zgodę na realizację tego chodnika, ale najpierw musi to zadanie zostać ujęte w ich
planie, my jeżeli pokonamy barierę formalno – prawną bądź jeżeli któryś z mieszkańców
umożliwi nam pracę to postaramy się to zrealizować. Następnie odniósł się do interpelacji
radnego Kusiakiewicza w sprawie kurników w obszarze Bógwidz i Bronowa, poinformował,
że wpłynął wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W momencie pojawienia się
go przeprowadziliśmy rozmowy z sołtysami tych miejscowości oraz odbyliśmy wizję lokalną.
Sołtysi poinformowali swoich mieszkańców o tych działaniach na zebraniach wiejskich,
wpłynęły 3 protesty w stosunku do tej budowy. Kilka dni temu wpłynął do Urzędu raport
oddziaływania na środowisko takiej działalności. Planujemy, do połowy października br.
odbyć rozprawę administracyjną w tej sprawie na sali wiejskiej w Bronowie z udziałem
mieszkańców i zaproszonych gości. Po rozprawie, jeżeli pozostaną jakieś wątpliwości
wystąpimy o uzupełnienie tego raportu albo go przyjmiemy. Po zakończeniu tych działań
będziemy musieli wydać decyzję. Kolejno poinformował radnego Skowrońskiego, że w
związku ze złożoną interpelacją zostanie przygotowany materiał z zapytaniem do spółki, aby
przedstawili nam plan ciągnięcia sieci internetu szerokopasmowego. Następnie dodał, że
interpelacje radnej Pietrzak zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego.
Do pkt 11 Sprawy różne:
Radny Noskowski – omówił kwestię suszy i wyraził swoje niezadowolenie w stosunku do
rekompensat za odszkodowania. Kolejno zaproponował, aby Rada Miejska wypracowała
stanowisko i przesłała do Urzędu Wojewódzkiego, by w przyszłości równo traktować
wszystkich rolników.
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Radny Suska – rozwinął wypowiedź radnego Noskowskiego i poparł niezadowolenie kolegi.
Kolejno zaproponował, aby napisać list otwarty do Premiera a Komisja Wsi, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska na pewno go poprze.
Przewodniczący Rady – poinformował, że w momencie wypracowania stanowiska przez
Komisję Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska to z pewnością Rada Miejska przychyli się do
jego przekazania. Jak wiadomo 30 września br. kończy się sprawa rozpatrywania wniosków
suszowych i powinniśmy takie stanowisko podjąć na tej sesji. Kolejno przeprosił, że nie mógł
uczestniczyć w spotkaniach z przyczyn rodzinnych, ale zorganizował spotkanie z
przedstawicielem Wojewody, Prezesem Izby Rolniczej w dn. 29 września 2015 r., po czym
zaprosił na nie wszystkich zainteresowanych, panią Kierownik Wydziału Gospodarki
Gruntami oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Kierownik GGR G. Rembiasz-Głowacka – wyraziła swoje zadowolenie w związku z
dostrzeżeniem tak ważnego problemu.
Radna Molska – poinformowała wszystkich zebranych, że utworzono trzy oddziały
gimnazjalne przy Liceum Ogólnokształcącego, co wzbudziło niepokój dyrektorów innych
szkół. Korzystając z okazji zadała pytanie Staroście Pleszewskiemu czy gimnazja te będą
dalej rozwijane. Uzyskała informację, że w przyszłym roku zostaną wprowadzone egzaminy
językowe tak więc liczba naboru uczniów się zmniejszy.
Radny Stencel – zwrócił się z pytaniem o przejazdy komunikacją miejską czy jest możliwość
bezpłatnego przejazdu dla osób po 75 – roku życia?
Radna Hyla – zwróciła się z pytaniem o termin konsultacji społecznych dotyczących dworca
PKS, kolejno zapytała czy istotne zmiany zostają wniesione do planu przestrzennego
śródmieścia? Następnie poprosiła o montaż ogranicznika przy ul. Niesiołowskiego, ponieważ
kierowcy korzystając z parkingu wjeżdżają na drogę krajową, co budzi niepokój rodziców o
bezpieczeństwo swoich dzieci. Prosi także o rozważenie możliwości zatrzymywania się
środka komunikacji miejskiej na zatoczce przy wjeździe przy ul. Lenartowickiej. Kolejno
poprosiła o nasadzenie brakującego drzewa przy Urzędzie Miejskim.
Radna Gawrońska – zapytała się o formę zgłaszania propozycji nazewnictwa osiedli.
Kolejno zaprosiła wszystkich zebranych na pierwszy mecz 3-cio ligowej drużyny
koszykówki, który odbędzie się 10 października 2015 r. o godz. 1830 w nowej hali przy ul.
Bolesława Krzywoustego.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem czy Miasta i Gminy dostały odgórne wytyczne w
związku przyjęciem emigrantów do naszego kraju i czy jesteśmy na to w jakiś sposób
przygotowani.
Radna Gil – zapytała w związku ze zmianą warunków żywienia dzieci w szkole - czy
wprowadzona zmiana się utrzyma, ponieważ dzieci i rodzice nie są zadowoleni z tego
rozwiązania.
Radny Gorzeliński – serdecznie zachęca wszystkich radnych i mieszkańców do udziału w
SuperMeczu piłki nożnej, który odbędzie się 27 września 2015 r. na stadionie miejskim w
Pleszewie. W pierwszej połowie meczu przeprowadzona będzie sprzedaż cegiełek na
działalność klubu Stal Pleszew.
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Wiceprzewodniczący Grobys – zapytał czy konkurs na zagospodarowanie terenu po dworcu
PKS został rozstrzygnięty? Ponadto przychyla się do zgłoszonej na początku kadencji
interpelacji radnej Hyli w sprawie organizacji ruchu przy ul. Kraszewskiego – Plac Kościelny,
czy prośby mieszkańców zostaną uwzględnione.
Radny T. Grobys – zwrócił się z pytaniem na jakim etapie są prace związane z Wałbrzyską
Strefą Ekononiczną?
Radna Hyla – poinformowała radnych, że dokumentacja organizacji ruchu ul.
Kraszewskiego i Placu Kościelnego została przygotowana w ramach współpracy osiedlowej
przez p. Lecha Marciniaka.
Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że sprawa nazewnictwa osiedli dotyczy szerszego
problemu. W poniedziałek odbędzie się spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli na
nim przedyskutujemy kwestię harmonogramu i sposobu przeprowadzania konsultacji
społecznych. W jaki sposób to przeprowadzimy wspólnie się zastanowimy. W momencie
osiągnięcia konsensusu to podczas zebrań osiedlowych w miesiącu styczniu bądź lutym
wykonamy wolę osiedla zmieniając nazwę tego osiedla. Po nazwaniu osiedla zostanie
przygotowana pełna wizualizacja i promocja każdego osiedla. Kolejno pragniemy omówić
zagadnienie związane ze zwiększeniem środków na działalność osiedli. Następnie wyjaśnił w
związku z pytaniem radnej Gil, że głównie nauczyciele zajęć sportowych, jak i inni
nauczyciele zachęcają młodzież do aktywności ruchowej i zdrowego trybu życia, a niestety
żywienie dzieci znacznie odbiega od tego. Podjęliśmy już rozmowy ze stowarzyszeniami i
osobami, które profesjonalnie zajmują się zdrowym żywieniem. Chcemy zaspokoić i połączyć
zarówno osoby przygotowujące te posiłki, jak i nauczycieli. Sądzi, że w niektórych
placówkach problem jest zbyt przerysowany, ale musimy mieć świadomość, że spożywana
żywność w istotny sposób wpływa na zachowanie i zdrowe funkcjonowanie dzieci.
Planowane jest spotkanie z rodzicami, kucharkami i intendentkami, gdzie ma nadzieję, że
wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że w sprawie dworca PKS, konkurs już został
ogłoszony. Wpłynęła 1 praca, która nie sprostała naszym oczekiwaniom i w związku z tym
konkurs został unieważniony. Gdyby wpłynęło więcej prac to przeprowadzilibyśmy
konsultacje społeczne. Obecnie planujemy zlecić przygotowanie projektu jednemu z biur
projektowych i po przygotowaniu odpowiedniej koncepcji odbędzie się spotkanie z
mieszkańcami. Warto też wspomnieć, że przeprowadzamy prace podziemne, a mianowicie
rozdział kanalizacji sanitarno-deszczowej w obrębie ulic przyległych do tego terenu. Kolejno
wyjaśnił zasady prac przygotowania zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego.
Kierownik AU J. Krawczyk – poinformował, że projekt planu zagospodarowania miasta
śródmieścia został wyłożony do publicznej wiadomości około dwóch tygodni temu. W chwili
obecnej nie zgłosił się żaden zainteresowany mieszkaniec tym planem zagospodarowania.
Kolejno zaprosił wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta na dyskusję publiczną
która odbędzie się w dn. 29 września 2015 r. o godz. 13 00, ponieważ zależy nam na opinii
mieszkańców, którzy w tym środowisku będą funkcjonować.
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że przejazd osób po 75 – ku życia uregulowany został
stosowną uchwałą Rady Miejskiej, po czym obiecał, że zapozna się z nią i odpowiedzi udzieli
w późniejszym terminie. Następnie poinformował, że przyjrzy się problemowi zgłoszonemu
przez radną Hylę, jeżeli okaże się, że odcinek pasa tej drogi należy do GDDiA to będziemy na
pewno interweniować w tej sprawie. Kolejno dodał, że sprawa przystanku była rozważana ale
niestety projektant powiedział, że nie ma tam pasa drogi o odpowiedniej szerokości. Obecnie
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mamy inną propozycję. Jeżeli okaże się, że spełnia ona wszystkie wymogi prawa
budowlanego to wówczas wystąpimy do GDDiA o przedstawienie naszych zamierzeń.
Następnie odpowiedział na pytanie radnego Szehyńskiego w sprawie emigrantów, tę sprawę
można odebrać w dwojaki sposób, a mianowicie musi być zgoda dobrowolna osoby fizycznej
lub prawnej albo musi zostać zawarte porozumienie między stroną rządową lub
samorządową. Na chwilę obecną nikt do samorządu Miasta Pleszew z taką propozycją nie
wystąpił. Kolejno odpowiedział na pytanie Wiceprzewodniczącego Grobysa, że po
zakończeniu remontu wszystkie wnioski mieszkańców zostaną uwzględnione. Następnie
odpowiedział na pytanie radnego T. Grobysa w sprawie Wałbrzyskiej Stefy Ekonomicznej,
wniosek o włączenie w Wałbrzyską Stefę Ekonomiczną Miasta Pleszewa został przekazany
przez Prezesa Wałbrzyskiej Stefy Ekonomicznej do Ministerstwa Gospodarki, a więc jest na
etapie konsultacji pomiędzy poszczególnym ministerstwami.
Wiceprzewodniczący Grobys – zapytał w związku z konkursem związanym z dworcem
PKS, czy praca, która wpłynęła całkowicie podlegała odrzuceniu, że musimy zwracać się o
wykonanie pracy komuś innemu i płacić za to?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że obecnie żadne środki finansowe nie zostały
przeznaczone na ten cel. W momencie rozstrzygnięcia konkursu zastałyby przyznane nagrody
za poszczególne miejsca oraz jednoczesną nagrodą byłoby zlecenie przygotowania
dokumentacji. Niestety przygotowany plan znacznie odbiegał od naszych planów, stąd została
podjęta taka decyzja. Przygotowanie wstępnej koncepcji trwa do 3 m-cy, ale ma nadzieję, że
prace te posuną się na tyle, aby przeprowadzić to spotkanie jeszcze w tym roku.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Natalia Sobczyk

Olgierd Wajsnis
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Załącznik nr 9 - uchwała nr VIII/74/2015 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok
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Załącznik nr 10 - uchwała nr VIII/75/2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia
przebiegu drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie,
Załącznik nr 11 - uchwała nr VIII/76/2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
Załącznik nr 12 - uchwała nr VIII/77/2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania,
zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
Załącznik nr 13 - uchwała nr VIII/78/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo – wschodniej części miasta
Pleszewa – Etap I,
Załącznik nr 14 - uchwała nr VIII/79/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Pleszewie,
Załącznik nr 15 - uchwała nr VIII/80/2015 w sprawie przejęcia działki nr 18/54 położonej w Bronowie
od Agencji Nieruchomości Rolnych,
Załącznik nr 16 - uchwała nr VIII/81/2015 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność
Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski.
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