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Protokół nr XI/2016 

z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 22 stycznia 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

, a zakończono o godz. 13
05

. 

 

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 XI  sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Grobys, który stwierdził, 

że na sali znajduje się 18 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Wiceprzewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 

 

Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 22 stycznia 2016 r. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 

2015 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego 

utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie, 

b. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego 

prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie, 

c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pleszew, 

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, 

e. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa, 

f. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

 w Sowinie Błotnej, 

g. likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej,  

h. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości 

Rolnych, 

i. skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny. 

 

7. Interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Sprawy różne. 
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Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr X/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (18za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej Nr X/2015 z dnia 

17 grudnia 2015 r. 

 

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

 

Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II 

półroczu 2015 r. 

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

 

Do pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego 

utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zadania z 

zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego 

Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie. 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na 

drogach powiatowych w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 6). 

b. przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego 

prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zadania z 

zakresu właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego 

Parkowania na drogach powiatowych w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia zadania z zakresu 

właściwości Powiatu Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na 

drogach powiatowych w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 7). 

 

c. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pleszew. 

 

Projektant M. Dudziński - wyjaśnił że dobiegły ku końcowi prace nad nowym studium 

opracowań zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Pleszew. Najważniejsza 

zmiana dotyczy połączeń dwóch planów. Opracowując ten projekt wprowadziliśmy pewne 

poprawki, które wiązały się z koniecznością wprowadzenia i uelastycznienia kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W drodze procedury planistycznej projekt ten został 

zaopiniowany pozytywnie przez GDDKiA, tak więc można było określić jeden przebieg 

obwodnicy Miasta Pleszewa, który został położony na zachód od Miasta. Jednocześnie 

pojawiła się możliwość rezygnacji z północnego obejścia drogowego w ciągu drogi nr 12. 
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Kolejne zmiany dotyczyły zmniejszenia terenów przewidzianych pod elektrownie wiatrowe. 

W rejonie miejscowości Nowa Wieś i Kowalew został całkowicie wykreślony teren pod 

budowę elektrowni wiatrowych. Złożone nieliczne wnioski mieszkańców wiązały się głównie 

z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji, która wskazywała działanie mające na celu 

projektowanie kierunków rozwojowych w ramach obszarów zabudowanych. Projekt został 

wyłożony do publicznego wglądu. Następnie została przeprowadzona dyskusja publiczna, na 

którą mieszkańcy przybyli. W efekcie konsultacji społecznych wpłynęła jedna uwaga do 

planowanego studium, która została uwzględniona. Dotyczyła ona wyznaczenia jednego 

dodatkowego terenu pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.  

 

Radny Szehyński - zwrócił się z pytaniem ile uwag wpłynęło od mieszkańców Miasta? 

 

Projektant M. Dudziński - na początku procedury planistycznej zostały zamieszczone 

ogłoszenia w lokalnej prasie, na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Miasta, zostali również 

powiadomieni sołtysi wszystkich wsi o przystąpieniu do opracowywania takiego dokumentu. 

I właśnie w tym czasie mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków formalnych. 

Wpłynęły trzy wnioski, które zostały rozpatrzone. Jeden z tych wniosków został 

uwzględniony i dotyczył wyznaczenia terenu pod eksploatację powierzchniową kruszywa 

naturalnego. Natomiast pozostałe wnioski dotyczyły wprowadzenia zapisów do części 

tekstowej studium określającą minimalną odległość elektrowni wiatrowych od zabudowy 

mieszkaniowej, i te wnioski nie zostały przyjęte. Pozostała w studium wcześniej ustalona 

odległość która wynosi od 800 - 1000 m.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew (uchwała stanowi załącznik  

 nr 8). 

 

d. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy 

ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. 

Kazimierza Wielkiego w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 9). 

 

e.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa. 

 

Burmistrz M. Adamek – zgłosił autopoprawkę, która została Radnym przedłożona i dotyczy 

ona w szczególności §15 i § 16 uchwały. Poprawkę radni otrzymali w formie pisemnej. 

 

Radny Szehyński - zwrócił się z pytaniem jakie wpłynęły wnioski mieszkańców w związku z 

zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa i 

czy zostały one uwzględnione.  
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Z-ca Kierownika Wydziału AU D. Kołodziejczak - wnioski które wpłynęły po 

zawiadomieniu o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

śródmieścia miasta Pleszewa  zostały wszystkie uwzględnione. Wnioski m.in. dotyczyły 

zmiany linii zabudowy przy ul. Sopałowicza. Wniosek złożony przez MiG Pleszew związany 

z organizacją drogi 1 KD, który jest oznaczeniem istniejącego dojazdu do terenu Parku 

Miejskiego oraz organizacją miejsc parkingowych. Kolejna zmiana dotyczyła 

zagospodarowania terenu przy ul. Wyspiańskiego. Mieszkańcy tej ulicy wystąpili o 

poszerzenie funkcji mieszkaniowej w części parterowej budynku. Nie nastąpiły radykalne 

zmiany przy zmianie organizacji ruchu. Przewidujemy poszerzenie ul. Łąkowej, która została 

by ulicą dwukierunkową co ułatwiłoby komunikację w centrum Miasta. W dotychczasowo 

obowiązującym planie śródmieścia uwzględniono teren do ul. Kolejowej - natomiast ten 

obszar w części południowo zachodniej przewidywany był do rejonu ul. Słowackiego. 

Najistotniejsza zmiana, którą wprowadzamy dotyczy przejętego terenu przez MiG od PKP. 

Przewidujemy również odkrycie rzeki Ner i zorganizowanie terenu rekreacji, który zostanie 

połączony z usługami. Planujemy również w tym miejscu przenieść Bibliotekę Publiczną. 

Także uporządkowaliśmy zabudowę mieszkaniową i usługową. W systemie komunikacji nie 

przewidujemy zmian w postaci kategorii dróg.  

 

Burmistrz M. Adamek – poprosił, aby również przedstawić zmiany, które zaistnieją na ul. 

Kaczyńskiego i ul. Słowackiego.  

 

Z-ca Kierownika Wydziału AU D. Kołodziejczak - przedstawiła rozwiązania projektowe 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa. 

Poinformowała, że w terminie składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu planu wpłynęły dwie uwagi. Pierwsza uwaga dotyczyła terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 8 U, w zakresie m.in. zmiany minimalnej wielkości powierzchni 

biologicznie czynnej terenu, linii zabudowy od ul. Ogrodowej. Uwaga została uwzględniona 

w części. Druga uwaga, Wspólnoty Użytkowników Garaży przy ul. Ogrodowej, dotyczyła 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17 KD-L. Zarząd Wspólnoty Użytkowników 

Garaży zaproponował przeprowadzenie projektowanej ulicy do linii zasadzonych drzew. 

Uwaga została nieuwzględniona w całości. Wyznaczenie na części działki nr 824 pasa 

drogowego drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczonej symbolem 17 KD-L, uzasadnione jest 

poprawą i uczytelnieniem istniejącego układu komunikacyjnego. 

 

Burmistrz M. Adamek – dodał, że zmiana w obrębie ul. Kaczyńskiego umożliwi w 

przyszłości płynny przejazd z ul. Słowackiego do ul. Kaczyńskiego nie naruszając terenów 

własności ponieważ garaże pozostaną w swoim miejscu. W momencie budowy ronda przez 

Powiat oddamy fragment Parku Miejskiego przez co rozwiążemy problem w tym miejscu. 

Cała procedura przebiegała zgodnie z prawem co zostało opisane w uzasadnieniu uchwały w 

tej sprawie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa (uchwała stanowi załącznik 

nr 10). 

 

f. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w 

Sowinie Błotnej. 
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Z -ca Burmistrza A. Ptak  – zgłosił autopoprawkę - poprosił, aby w § 2 dopisać:   

„ Uczniowie zlikwidowanej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Publicznej Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim. 

 

Radny Szehyński - poprosił, aby swoje zdanie w kwestii likwidacji szkoły przedstawił 

Dyrektor szkoły M. Grzesiński oraz przedstawił co sądzą na ten temat osoby pracujące w tej 

placówce. 

  

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – zwrócił uwagę na fakt, że w uzasadnieniu uchwały Nr 

X/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej, zostało szczegółowo 

opisane stanowisko Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 

 

Dyrektor ZSP w Sowinie Błotnej M. Grzesiński - odpowiadając na pytanie radnego 

Szehyńskiego wyjaśnił, że Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców podjęła decyzję o 

dalszym funkcjonowaniu placówki w Sowinie Błotnej. Pojawiają się obawy jak działalność 

jej będzie się odbywać ale sądzi, że wspólnie ze Stowarzyszeniem „Dolina Giszki” poradzimy 

sobie. Obyło się wiele spotkań Radcy Burmistrza MiG Pleszew z Radą Pedagogiczną, Radą 

rodziców, rodzicami i władzami Stowarzyszenia. Doszliśmy do porozumienia, aby placówki 

całkowicie nie likwidować i przekazać ją Stowarzyszeniu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej (uchwała stanowi 

załącznik nr 11). 

 

g.  likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji 

Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą likwidacji Publicznego 

Przedszkola w Sowinie Błotnej (uchwała stanowi załącznik nr 12). 

 

h. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości 

Rolnych.  

 

Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że jest to fragment gruntu wzdłuż rzeki Ner przylegający 

jednocześnie do Schroniska im. Św. Brata Alberta w Pleszewie. W związku z opracowaniem 

dokumentacji nowej drogi, która będzie przebiegała wzdłuż Wałbrzyskiej Strefy 

Ekonomicznej. Jest to teren Agencji Nieruchomości Rolnych i w świetle przepisów prawa 

możemy ten teren otrzymać za darmo, tak więc pragniemy uzyskać zgodę Rady Miejskiej by 

móc zadnie to wykonać. Jednocześnie wspomniał, że na dalszy ciąg tej drogi w kierunku 

szkoły w Zielonej Łące Powiat Pleszewski opracował dokumentację na budowę chodnika. 

Równocześnie wspomniał, że Miasto i Gmina Pleszew również przygotowało dokumentację 

na budowę chodnika od cmentarza komunalnego do rzeki Ner. Tak więc występuje realne 
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połączenie całej drogi wzdłuż Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej i chodnika w ramach 

dokumentacji Miasta i Powiatu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przejęcia działek 

położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przejęcia działek położonych 

w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych (uchwała stanowi załącznik 

nr 13). 

 

i.  skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny. 

 

Wiceprzewodniczący W. Grobys - przekazał, że na poprzedniej sesji RM została przekazana 

skarga do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej, która uznała skargę za niezasadną. 

 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – zgłosił autopoprawkę - w uzasadnieniu należy w odpowiednich 

miejscach zamienić nazwę ul. Michałowskiego na ul. Makowskiego oraz ostatni akapit 

powinien brzmieć: „ poniesiony w skardze zarzut nierównego traktowania nie znalazł 

potwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej.  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi Stanisława 

Martyny i Jolanty Walkowiak – Martyny. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą skargi Stanisława Martyny i 

Jolanty Walkowiak – Martyny (uchwała stanowi załącznik nr 14). 

 

Do pkt. 7 Interpelacje radnych. 

 

Radna Gawrońska interpeluje w sprawie: 

- utworzenia strefy kibica podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. 

 

Radny Stencel interpeluje w sprawach: 

- wykonaniu rowu odwadniającego na osiedlu Huby w Grodzisku, 

- montażu lampy na ul. Tumidaj między budynkami nr 99 - 100 w Grodzisku. 

 

Radna Hyla interpeluje w sprawie: 

- oświetlenia przy ul. Lenartowickiej w Pleszewie. 

 

Radna Gil interpeluje w sprawie: 

- wyremontowania lub ustawienia nowej wiaty przystankowej w Marszewie. 

 

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach: 

- przygotowania informacji dotyczących wykonania usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych prowadzonych niegdyś przez MGOPS oraz przez obecną firmę 

zewnętrzną, 

- wynagrodzenia pracowników MGOPS. 

 

Radny Dryjański  interpeluje w sprawie: 

- wycinki drzewa na ul. Kowalewskiej w Suchorzewie. 
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Wiceprzewodniczący Grobys interpeluje w sprawie: 

- zmiany organizacji ruchu przy ul. Marszewskiej od ul. Plac Powstańców Wlkp. do ul. 

Hallera. 

 

Radny Szehyński  interpeluje w sprawie: 

- przychyla się do interpelacji radnej Gawrońskiej w sprawie utworzenia strefy kibica podczas 

Mistrzostw Europy w piłce nożnej. 

 

Do pkt. 8  Interpelacje radnych. 

 

Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na interpelację Wiceprzewodniczącego Grobysa w 

sprawie zmiany organizacji ruchu poinformował, że w chwili obecnej trwa opracowanie 

projektu dawnego obszaru PKS łącznie z ciągami komunikacyjnymi. Uwaga ta zostanie 

przekazana projektantowi, który spojrzy na ten problem w szerszym zakresie. Kolejno 

odpowiadając na interpelację radnego Dryjańskiego w sprawie wycinki drzewa 

poinformował, że zostanie przeprowadzona wizja lokalna i wtedy zostanie podjęta decyzja o 

jego usunięciu. Następnie odpowiadając na interpelację Wiceprzewodniczącego Kaczmarka w 

sprawie zestawienia dotyczącego usług opiekuńczych poinformował, że informacje te zostaną 

przygotowane. Następnie zaproponował, aby tym zagadnieniem zajęła się Komisja 

Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia. Kolejno 

poinformował radną Gil, że w projekcie budżetu zostały przewidziane środki na zakup 

nowych wiat przystankowych, zostanie przeprowadzona w tym celu wizja lokalna i 

niezwłocznie zostaną podjęte jakiekolwiek działania. Następnie odpowiadając na interpelację 

radnego Stencla w sprawie drogi Huby poinformował, że trwają obecnie przygotowania 

dokumentacji i droga to również zostanie przekazana do realizacji - jeżeli rów przepustowy 

będzie spójny z tą drogą to wówczas podejmiemy w tej sprawie działania. Natomiast w 

przypadku złożonej drugiej interpelacji radnego Stencla to sprawdzimy właściciela obwodu 

oświetlenia i podejmiemy odpowiednie kroki w tym zakresie. Kolejno odpowiadając na 

interpelację radnej Gawrońskiej w sprawie utworzenia strefy kibica podczas Mistrzostw 

Europy w piłce nożnej poinformował, że mistrzostwa będą odbywać się w trakcie Dni 

Pleszewa. Tak więc planujemy, aby pewne elementy zostały połączone, by kibice mogli 

oglądać mecz a mieszkańcy uczestniczyć w obchodach naszego Miasta.  

 

Do pkt 9 Sprawy różne. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys – poinformował, że wpłynęła skarga Pana Zbigniewa 

Mikołajczyka, która powinna być wg właściwości w pierwszej kolejności przekazana Komisji 

Rewizyjnej do rozpatrzenia i wówczas po analizie powróci pod obrady Rady Miejskiej. 

Następnie poinformował, że dokument znajduje się do wglądu zainteresowanych w Biurze 

Rady. Kolejno zasygnalizował, że zbliża się okres rozliczeń i do końca miesiąca kwietnia 

2016 r. należy złożyć oświadczenie majątkowe. 

 

Radna Gawrońska – serdecznie zaprosiła w imieniu Zarządu Osiedla nr 7 i Towarzystwa 

MZP wszystkich zainteresowanych na ognisko oraz mini kulig, który odbędzie się 22 stycznia 

2016 r. o godz. 14 
00 

na boisku przy ul. Szenica. 

 

Radna Hyla - jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury zwróciła uwagę, że ustawa z 

dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie edukacji dzieci. Między innymi zgodnie z jej 



8 
 

postanowieniami, od przyszłego roku szkolnego tj. 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą 

objęte dzieci od 7 roku życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w 

pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego lub 

posiada opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w 

szkole podstawowej.  Decyzja w tej kwestii należy do rodziców. Zauważyła, że ustawa daje 

możliwość rodzicom, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i są obecnie uczniami 

klasy pierwszej lub drugiej - a natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w szkole, 

złożenia wniosku o  kontynuowanie nauki odpowiednio w pierwszej/drugiej klasie szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Ustawa nakazuje, by rodzic  złożył stosowny 

wniosek do Dyrektora szkoły do dnia 31 marca 2016 r. i w  takim przypadku dziecko nie 

będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej/trzeciej 

oraz nie będzie wobec tego dziecka przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Zgodnie z 

ustawą dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można 

odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do roku w którym dziecko ukończy 9 lat. 

Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym zostaną objęte dzieci 6-letnie. Natomiast 

wszystkie dzieci 4 - i 5 - letnie powinny mieć zapewnione miejsce w przedszkolu, a od 1 

września 2017 r., także dzieci 3 - letnie. Kolejno zwróciła się z pytaniem czy Miasto i Gmina 

jest przygotowana na tą sytuację oraz co stanie się z etatami nauczycieli, którzy kończą 

edukację dzieci klas trzecich?  

 

Radna Molska - zwróciła się z prośbą, by powiadamiać radnych Rady Miejskiej za pomocą 

SMS o terminach  przeprowadzania konsultacji społecznych. 

 

Radna Gil - prosi, aby przy drodze Pleszew - Kalisz, głównie przy wyjeździe z Lenartowic 

na przejściu dla pieszych wprowadzić światła pulsacyjne. Kolejno prosi, aby w 

Lenartowicach od  ul. Parkowej w stronę Kościoła zamontować barierki ochronne, aby 

zmniejszyć ilość wypadków. 

 

Radny Suska - zwrócił się z prośbą o ponowienie wniosku do GDDKiA o budowę chodnika 

przy drodze Janków - Kuczków przy drodze krajowej nr 11. 

 

Z - ca Burmistrza A. Ptak  – odpowiadając na pytanie radnej Hyli przyznał, że zmiana 

ustawy o systemie oświaty jest jednym z  ważniejszych problemów, który stoi przed Miastem 

i Gminą Pleszew w 2016 r. W chwili obecnej sytuacja jest opanowana, ale pierwsze działania 

będziemy musieli podjąć kiedy to zakończy się nabór do przedszkoli. Wtedy będziemy 

wiedzieli ile zostanie miejsc w przedszkolach. Wiele miast planuje utworzyć oddziały 

przedszkole przy szkołach podstawowych bądź też promowanie akcji wskazującej na posłanie 

dziecka 6 - letniego do pierwszej klasy. Być może pójdziemy również w tym kierunku, ale 

sądzi, że tym zagadnieniem dogłębniej zajmie się Komisja Oświaty i Kultury. Kolejno 

odniósł się do prośby radnej Molskiej, gdzie podziękował za cenną uwagę w sprawie 

powiadamiania radnych w formie SMS - owej o planowanych spotkaniach. Następnie 

odpowiedział radnej Gil, że zwrócą się do GDDKiA z odpowiednim pismem w sprawie 

wspomnianego przejścia dla pieszych, a jeżeli chodzi o ul. Parkową zasygnalizował, że 

obecnie jesteśmy na etapie projektowania i poszerzania tej ulicy łącznie z chodnikiem. 

Kolejno odpowiedział na pytanie radnego Suski w sprawie chodnika Janków - Kuczków, że 

do tej pory z informacji GDDKiA wynika, iż budowę tego chodnika mają na uwadze. Mamy 

nadzieję, że wkrótce zmieni się podejście do tego zadania i wkrótce środki będą generować 

nie tylko w przebudowę dróg ekspresowych.  
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Radny Dryjański - poparł wypowiedź radnego Suski i korzystając z okazji poprosił, aby we 

wspomnianym piśmie wspomnieć również o budowie chodnika łączącego miejscowości 

Piekarzew - Suchorzew. 

 

Burmistrz M. Adamek – zasygnalizował, że w przyszłym tygodniu zostało zaplanowane 

spotkanie Wójta Kotlina z Dyrektorem Sikorą z GDDKiA i temat chodników Janków - 

Kuczków i Piekarzew - Suchorzew zostanie przedstawiony. Sądzi, że zasadnym działaniem 

będzie również próba wsparcia tych działań u osób rządzących.  

 
Wiceprzewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XI Sesji Rady Miejskiej. 

 

Protokółowała:       Wiceprzewodniczący Rady: 

Natalia Sobczyk                               Włodzimierz Grobys 
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Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy, 

Załącznik nr 3 – lista obecności  Sołtysów, 

Załącznik nr 4 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości, 

Załącznik nr 6 - uchwała nr XI/123/2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pleszewskiego dotyczącego utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w 

Pleszewie, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XI/124/2016 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pleszewskiego dotyczącego prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w 

Pleszewie, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XI/125/2016 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr XI/126/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w 

Pleszewie, 

Załącznik nr 10 - uchwała nr XI/127/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XI/128/2016 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. 

rotmistrza Witolda Pileckiegow Sowinie Błotnej, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XI/129/2016 w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie 

Błotnej,  

Załącznik nr 13 - uchwała nr XI/130/2016 w sprawie przejęcia działek położonych w Pleszewie przy 

ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XI/131/2016 w sprawie skargi Stanisława Martyny i Jolanty Walkowiak 

– Martyny. 

 

 

 


