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Protokół nr XII/2016 

z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 10 marca 2016r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

, a zakończono o godz. 15 
20

. 

 

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 XII sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali 

znajduje się 20 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący 

Rady powitał wszystkich zebranych, a w szczególności Pana Wicestarostę Starostwa 

Powiatowego.  

 

W porządku obrad przewiduję: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmiany 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, 

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 

w Pleszewie, 

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 

– 2032, 

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, 

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 

2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku, 

g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości 

punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 
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organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016, 

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 

września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016, 

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 

2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok, 

k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu 

głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu, 

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, 

n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, 

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew, 

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew, 

t. zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Suchorzew, 

u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka. 

 

7. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Sprawy różne. 

 

 

Burmistrz M.Adamek –  poprosił o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały   

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych. Uchwała to nie 

powoduje żadnych zobowiązań finansowych a Miasto i Gmina Pleszew składając wniosek na 

przebudowę drogi w Lenartowicach w ramach programu PROW uzyska dodatkowe punkty. 

 

Na sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Grygiel. 

 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - poprosił o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie 

wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji 

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Podstawą prawną jest art. 53 Ustawy o 
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pomocy w wychowaniu dzieci, z której wynika, że Rada Miejska nie posiada kompetencji do 

podjęcia uchwały w tym zakresie.  

 

Radca Prawy J. Półtorak - wyjaśnił, że wskazana podstawa prawna budzi pewne 

wątpliwości. W chwili przygotowania projektu uchwały, komentarze były innego typu. Sądzi, 

że gdyby okazało się, że uchwała wzbudzi wątpliwości Wojewody to akt będzie musiał zostać 

podjęty przez organ wykonawczy, czyli Burmistrza Miasta i Gminy. 

 

Radny Dryjański - zgłosił wniosek formalny w celu wyznaczenia 5 min., aby kluby mogły to 

zagadnienie przedyskutować. 

 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - poprosił, aby w związku z zaistniałymi wątpliwościami 

wspomnianą uchwałę podjąć i jednocześnie przygotować odpowiednie zarządzenie, że 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew jako organ właściwy wyznaczy Miejsko - Gminny 

Ośrodek Pomocy Społeczne do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

Burmistrz M. Adamek - wyjaśnił, że wątpliwości dotyczące podjęcia tej uchwały istniały od 

samego początku. W związku z tym, że Program rusza z dniem 1 kwietnia 2016 r., a nie 

planujemy żadnej sesji do tego terminu - projekt tej uchwały został Państwu przedłożony. 

Mamy pewne wątpliwości, ale nie chcemy w trybie nadzwyczajnym zwoływać sesji przed 

dniem 1 kwietnia 2016 r. W momencie uchylenia uchwały zarządzenie Burmistrza w ciągu 

jednego dnia zostanie wydane. Natomiast w sprawach technicznych i formalnych nie ma 

żadnego zagrożenia realizacji tego zagadnienia. Proponuje, aby ten punkt pozostał w 

porządku obrad, natomiast rzeczywistość wskaże czy idziemy dobrą drogą. 

 

Radny Dryjański - zaznaczył, że wniosek formalny obecnie jest już bezzasadny.  

 

W porządku obrad przewiduję: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a. zmiany 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, 

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 

w Pleszewie, 

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 

– 2032, 

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016, 

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 

2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat 

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku, 
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g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości 

punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, 

h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2016, 

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 

września 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016, 

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 

2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok, 

k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu 

głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu, 

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, 

n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, 

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 

2013 – 2020”, 

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew, 

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew, 

t. zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 

lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Suchorzew, 

u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka, 

v. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych. 

 

11. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”. 

12. Interpelacje radnych. 

13. Odpowiedzi na interpelacje. 

14. Sprawy różne. 

 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła zmianę porządku obrad. 
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Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XI/2016 

 z dnia 22 stycznia 2016 r.  

 

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

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

Do pkt 5 Gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że  gospodarką przestrzenną w naszym urzędzie 

zajmuje się Wydział Architektury i Urbanistyki, którym kieruje mgr. architekt Jarosław 

Krawczyk oraz zespół współpracowników. W tym Wydziale odbywają się główne prace 

planistyczne, które po analizie akceptowane są poprzez uchwały Rady Miejskiej. Wydział ten 

zajmuje się również wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla lokalizacji różnych 

inwestycji, wydawaniem decyzji lokalizacji celu publicznego oraz wydawaniem różnego 

rodzaju zaświadczeń. Prace tego Wydziału, jak i plany zagospodarowania przestrzennego 

zarówno te które, zostały uchwalone, jak i te które są w trakcie opracowania omówi 

Kierownik Jarosław Krawczyk. Kolejno poinformował, że od 2015 r. na stronie MiG Pleszew 

widnieje zakładka, w której możemy obejrzeć plany zagospodarowania przestrzennego, które 

są uchwalone przez Radę Miejską.  

 

Kierownik Wydziału AU J. Krawczyk -  wyjaśnił, że kształtowanie i prowadzenie polityki 

przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego opiera się o następujące główne akty prawne:  

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu - gdzie ustawa wyznacza 

gminie obszary, w których działa jako organ uchwalający plany zagospodarowania 

przestrzennego i inne dokumenty tego typu. Jest to studium: uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Drugim typem decyzji 

są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - w zasadzie jest to taka sama decyzja 

tylko, że jest inny tryb przekazania jej społeczeństwu.  Podstawowym dokumentem, który 

gmina posiada jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 

ten dokument nie jest prawem miejscowym tylko dokumentem studialnym, który przedstawia 

wolę Rady Miejskiej - jest on prawem obligatoryjnym, który gmina musi mieć opracowany. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są aktami prawa miejscowego nie 

są dokumentami obligatoryjnymi. Plany te wykonujemy na obszarach, na których chcemy by 

te plany powstały. Kolejnym elementem są decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu, gdzie decyzję sporządza się 

dla terenu, dla którego nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Decyzje te wydaje Burmistrz.  

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu - ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Uważa się, że ustawa o planowaniu zagospodarowania przestrzennego jest jednym z niewielu 

aktów prawnych, które powodują ograniczenie prawa własności. Ale jeżeli granice określone 

są przez ustawy i zasady współżycia społecznego to właściciel może korzystać z rzeczy 

zgodnie z jej przeznaczeniem. Dlatego też przy opracowaniu planowania zagospodarowania 

przestrzennego powinniśmy się wykazać dużą delikatnością. Następnie Kierownik 
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przedstawił system informacji przestrzennej, który został opracowany na zlecenie urzędu. 

Wskazał na rzutniku jak korzystać ze strony internetowej  www.pleszew.e-geoprtal.pl - gdzie 

można odnaleźć tereny, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto można obejrzeć wersje papierowe tych planów. Oprócz ogólnie 

dostępnego wejścia na stronę Wydział po zalogowaniu się na stronie może sprawdzić wydane 

decyzje o warunkach zabudowy dla działek oraz możemy pobrać wyrys i wypis z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Gminy Pleszew mamy 15 

uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 445,39 ha. 

Na terenie Miasta zostało uchwalone 11 planów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują 304,32 ha. Zabudowę mieszkaniową we wszystkich planach 

zagospodarowania przestrzennego obejmuje teren 180,29 ha. Natomiast teren zabudowy 

jednorodzinnej obejmuje teren 175,12 ha., a teren zabudowy wielorodzinnej obejmuje 5,17 

ha. Tereny szeroko podjętej aktywizacji gospodarczej posiadają w różnych planach różne 

oznaczenie np. oznaczenie AG w jednym planie to samo co U w innych. We wszystkich 

planach tereny o tym przeznaczeniu obejmują 149,3 ha. Decyzji o warunkach zabudowy w 

roku 2015 zostało wydanych - 238, zmian decyzji o warunkach zabudowy - 83, odmowy 

wydania decyzji o warunkach zabudowy - 14. Kolejno przedstawił plany zagospodarowania 

przestrzennego, które są w trakcie opracowania.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odniósł się do wypowiedzi kierownika J. Krawczyka i 

systemu www.pleszew.e-geoprtal.pl, gdzie wskazał możliwość sprawdzenia poszczególnych 

działek za pomocą numerów planu zagospodarowania przestrzennego. Kolejno wskazał, że 

można na poszczególnych zakładkach określić wszystkie szczegóły planów 

zagospodarowania.  Następnie poinformował, że obszar o wielkości 4,16% terenu Miasta i 

Gminy Pleszew w stosunku do całego terenu MiG Pleszew jest objęty zagospodarowaniem 

przestrzennym. W odniesieniu do Miasta mamy 22 % a do gminy 2,67 %. Tereny 

nieprzeznaczone do zabudowy nie zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania. 

Następnie zwrócił uwagę na fakt, że teren MiG Pleszew to ok. 18 000 ha.  

 

Radny Kusiakiewicz - nawiązując do niegdyś złożonej przez siebie interpelacji dotyczącej 

biogazowi w miejscowości Zielona Łąka, zapytał się czy pojawiły się propozycje 

opracowania takiego planu zagospodarowania przestrzennego, aby w sposób formalny 

zablokować stworzenia biogazowi. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys - zwrócił się z pytaniem ile osób jest zatrudnionych w 

Wydziale Architektury i Urbanistyki? Jaki wynosi okres oczekiwania wydania decyzji i czy 

zdarza się, że decyzje wydawane są po wskazanym terminie? 

 

Radny Gorzeliński - zwrócił się z pytaniem ile wynosi powierzchnia terenu, które są w 

opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania terenu.  

 

Radna Hyla - zwróciła się z pytaniem jakie kroki zostaną podjęte w stosunku do terenu ulic 

Kaliska - Niesiołowskiego, czy też planujemy objąć ten teren miejscowym 

zagospodarowaniem terenu? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiadając na pytanie radnego Kusiakiewicza 

poinformował, że plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego terenu mówią o 

możliwości zabudowy terenu, a nie blokowaniu lokalizacji zabudowy. Nie mamy na uwadze 

blokowania działalności miejscowym planem zagospodarowania a wręcz przeciwnie chcemy 

umożliwiać tą zabudowę. W momencie rozpatrywania wniosku w sprawie biogazowi w 

http://www.pleszew.e-geoprtal.pl/
http://www.pleszew.e-geoprtal.pl/


7 
 

miejscowości Zielona Łąka wskazywaliśmy biogazownie, która funkcjonuje na terenie 

oczyszczalni ścieków. Nie możemy jednoznacznie wypowiedzieć się co to tego terenu, 

ponieważ nie wiemy czy w przyszłości nie będziemy musieli rozbudować istniejącej 

biogazowi. Sądzi, że niepożądane inwestycje przez mieszkańców jesteśmy w stanie ulokować 

w odpowiednie miejsca. Następnie zauważył, że musimy mieć na uwadze potrzeby właściela 

terenu, ponieważ zmieniając plany jesteśmy również zobowiązani do wypłaty odszkodowań. 

A tworzenie miejscowego planu zagospodarowania w celu zablokowania pewnej działalności 

mija się z celem planowania przestrzennego. Kolejno odpowiadając na pytanie 

Wiceprzewodniczącego Grobysa, poinformował, że w Wydziale AU jest zatrudnionych 5 

osób, a okres oczekiwania na wydanie decyzji zależy od postępowania administracyjnego. Z 

reguły okres oczekiwania na decyzje jest długi z ze względu na wydłużone  procedury np. 

każde pismo zawiadamiające o wszczęciu postępowania wysyłane jest na 7 dni do osób 

najbliżej zainteresowanych na 7 dni przed rozpoczęciem działań. Okres czasu liczy się od 

odbioru dokumentu a nie od jego wysłania. Z zasady wydanie decyzji o warunkach zabudowy 

mieści się w granicy 2 m-cy, ale zdarzą się również takie decyzje, które wydawane są w 

dłuższym terminie np. w sytuacji, gdy jakaś strona ma pewne zastrzeżenia lub decyzja musi 

zostać uzgodniona z innymi organami itp. Następnie odpowiadając na pytanie radnego 

Gorzelińskiego poinformował, że na dzień dzisiejszy nie ma opracowania, które wskazuje ile 

ha. terenu, na którym zostały przewidziane plany, ale nie widzi żadnych przeciwwskazań, aby 

radnym taką informację przesłać. Kolejno odpowiadając na pytanie radnej Hyli zaznaczył, że 

na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami z osiedla prosił, że jeżeli pojawi się zainteresowanie 

stworzenia planu w tym obrębie, aby wskazali termin odpowiadający im na przeprowadzenie 

wspólnej debaty w tym temacie. Ponieważ nam zależy, aby dojść do porozumienia w jaki 

sposób stworzyć ten plan - co zrobić,  by wszyscy byli zadowoleni oraz wskazali nam w 

jakim kierunku powinniśmy pójść. Jeżeli właściciele terenów zdecydują, że warto rozmawiać 

i warto zdecydować o przeznaczeniu tego terenu to jesteśmy otwarci na propozycje 

niezależnie od dnia i godziny. Prosił o przypomnienie złożonej wcześniej deklaracji, 

ponieważ jest ona nadal aktualna.  

 

Kierownik Wydziału AU J. Krawczyk -  odpowiadając na pytanie radnego Kusiakiewicza 

w sprawie biogaznowni wyjaśnił, że proces wydania decyzji jest dwuetapowy, ponieważ 

najpierw wydaje się decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach a dopiero później o 

warunkach zabudowy. Tak więc pojawia się znaczna bariera dla inwestycji mogących 

wpłynąć w sposób znaczący na środowisko. Kolejno zadeklarował radnej Hyli dużą chęć 

współpracy z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania przestrzennego tego terenu, 

ponieważ widzimy konieczność utworzenia tego planu.  

 

Do pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmiany 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. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 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 (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca  
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2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Miasta i Gminy Pleszew. 

 

b. likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w 

Pleszewie. 

 

Rady Kowcuń - zwrócił się z pytaniem o przyczyny likwidacji Centrum Wspierania 

Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, ponieważ w grudniu odbyło się spotkanie Komisji 

Rewizyjnej, która kontrolowała zakres działalności tej placówki. Z przedstawionych 

dokumentów wyciągnęliśmy pozytywne wnioski z funkcjonowania  Centrum Wspierania 

Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie, co się wydarzyło, że nagle likwidujemy tą placówkę? 

Wiceprzewodniczący Grobys - sądzi podobnie jak radny Kowcuń. W latach 2006 - 2010 

pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i po przeprowadzonej kontroli w 

omawianej placówce, również ocena Komisji kontrolującej była pozytywna. Podejmując tą 

uchwałę bez dyskusji oznacza, że Rada jest niezadowolona z działalności Centrum 

Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie oraz pracy pracowników i pani dyrektor. 

Sądzi, że należy powiedzieć otwarcie w imieniu wszystkich emerytów, rencistów oraz jego 

mamy, którzy byli bardzo zadowoleni z tej działalności. W związku z tym gorąco dziękuje 

Pani Dyrektor za pomoc i serce włożone w pracę. Rozumie, że szukamy oszczędności 

podobnie jak rząd i należy tą placówkę zlikwidować.  Cieszy się z faktu, że pracownicy nie 

utracili zatrudnienia oraz ma nadzieję, że pani dyrektor również nie straci na wynagrodzeniu 

na nowym stanowisku. Kolejno zapytał się kto będzie opiekować się Radą Seniorów, 

ponieważ uważa, że stowarzyszenie pożytku publicznego nie powinno tej działalności 

prowadzić. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – kwestia likwidacji placówki była już podejmowana w 

poprzedniej kadencji w momencie przekształcenia Dziennego Domu Pomocy w Centrum 

Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, aby Centrum zwiększyło swoją aktywność w 

funkcjonowaniu. Wówczas pewne założenia z wyprowadzeniem obiadów do placówek 

szkolnych nie spotkało się z aprobatą. Obecnie zostało to rozwiązane - wszyscy chętni mogą 

korzystać z posiłków wydawanych w Domu Pomocy Społecznej. Odpłatność pozostanie na 

tym samy poziomie, czyli jeżeli osoby się kwalifikują ze swoimi dochodami to MGOPS 

refunduje te posiłki. Jeżeli osoby się nie kwalifikują uiszczają pełną stawkę. Kontrola Komisji 

Rewizyjnej nie koncentrowała się na działalności merytorycznej, ale na działalności 

formalnej, rachunkowej i ekonomicznej. Formalna likwidacja a przekształcenie de facto 

Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wynika przede wszystkim z chęci rozszerzenia 

działania tego Centrum. Pragniemy pomijając aspekt finansowy, by została dostarczana jak 

największa ilość usług świadczonych na rzecz mieszkańców i organizacji pozarządowych. 

Projekt przekształcenia Centrum został przedyskutowany ze stowarzyszeniami 

pozarządowymi na spotkaniu, które odbyło się 2 lutego 2016 r. Kolejno została ta sprawa 

omówiona na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i 

Zdrowia. W toku rozmów został wypracowany model oczekiwań w postaci ogłoszenia 

konkursu w ramach pożytku publicznego. Zwracając uwagę na budżet jednostki, który jest 

obecny w granicach 230 000 - 240 000 zł. pragniemy rocznie przeznaczyć 130 000 zł. Proszę 

zwrócić uwagę na fakt, że wydatki związane z wydawaniem samych posiłków, które się już 

nie prowadzi to koszt 70 000 zł. Dodatkowo jednostka nie będzie ponosiła wydatków jak 

podmiot wydatków finansów publicznych. Z dniem 1 stycznia 2016 r. zwolniły się dwa etaty 

z uwagi na przejście na emeryturę Pań z administracji w ZSP nr 1, tak więc na mocy 

porozumienia stron dwie Panie, które wydawały posiłki i dbały o porządek przeszły na te 
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stanowiska. Natomiast Pani dyrektor w momencie zakończenia działalności placówki 

przejdzie do MGOPS. W efekcie podjętych dyskusji z organizacjami pozarządowymi i jak 

Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia 

pragniemy przeprowadzić konkurs ofert na okres 2 lat. Głównym kryterium wyłonienia 

podmiotu będzie przedstawienie koncepcji funkcjonowania Centrum Wspierania Inicjatyw 

Obywatelskich przy ocenie, której uwzględniane będą m.in. oferta zagospodarowania czasu 

wolnego dla mieszkańców MiG Pleszew, zwłaszcza nieaktywnych zawodowo, sposób oraz 

zakres prowadzenia działalności szkoleniowo-informacyjnej Centrum dla organizacji 

pozarządowych lub grup nieformalnych, dostępność pomieszczeń Centrum dla organizacji 

pozarządowych lub grup nieformalnych, doświadczenie kadry wskazanej do realizowania 

zadania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania Centrum z innych, poza budżetem 

MiG Pleszew, środków finansowych w celu rozszerzenia działalności Centrum, formy 

promocji działalności Centrum, podejmowanie działań mających na celu propagowanie i 

rozwijanie wolontariatu, inne elementy mogące wpłynąć na jakość realizowania zadania. Tak 

więc nie wyznaczany wymagań związanych z działalnością, ale pokazujemy kryteria które 

będą oceniane. Chcemy ogłosić konkurs i wyznaczyć termin składania ofert  do 20 kwietnia 

br., tak, aby oferta potencjalnych podmiotów była jak najlepiej przygotowana. W 

konsultacjach z organizacjami pozarządowymi  wśród pojawiających się wniosków podczas 

tego spotkania to przede: szerokie informacje, które można uzyskać o projektach, w których 

można uzyskać dofinansowanie, porady w zakresie tworzenia i rozliczania kosztorysu, porady 

prawne, organizacja różnych szkoleń, większa możliwość korzystania z pomieszczeń, 

bezpłatne korzystanie z pomieszczeń, lepsze wyposażenie pomieszczeń, otwartość na grupy 

nieformalne, promocja i strona internetowa obejmująca wszystkie organizacje pożytku 

publicznego, szerokie godziny funkcjonowania - po godz. 16:00  i weekendy. Ponadto nie ma 

żadnych przeciwwskazań, aby ta organizacja objęła opieką Radę Seniorów. Zajęcia, które do 

tej pory się odbywały w centrum muszą pozostać.  

 

Rady Kowcuń - niepokoi się o przekształcenie Centrum, ponieważ przekształcając Dzienny 

Dom Pomocy szliśmy w kierunku osób starszych a dziś zapominamy o nich. Prosi aby nie 

zapominać o nich, bo społeczeństwo się starzeje. Kolejno zapytał czy działania zostały 

konsultowane z osobami, które korzystały z tego Centrum? 

 

Radna Gil - poprosiła, aby Dyrektor Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich wyraziła 

swoją opinię co sądzi w temacie? 

 

Dyrektor Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich J. Jezierska - sądzi podobnie ja 

Z-ca Burmistrza A. Ptak. Działalności jednostki, która obowiązywała zostanie zachowana a 

nawet rozszerzona. Tak więc kwestia osób starszych zostanie zachowana.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – zwrócił się do radnej Gil, że od wyznaczania kierunków 

działania jednostki jest Burmistrz Miasta i Gminy, natomiast pani Dyrektor nią zarządza. W 

funkcjonowaniu Centrum pierwszym punktem, który będzie brany pod uwagę po 

przekształceniu jest zapewnienie oferty dla mieszkańców MiG Pleszew zwłaszcza osób nie 

aktywnych zawodowo. Mając taką jednostkę przy trzech największych osiedlach oferta 

kierowana będzie również dla młodych osób. Należy zwrócić uwagę, że przy DPS został 

stworzony Senior Wigor, czyli typowy program z bardzo bogatą ofertą dla seniorów. Oferty, 

które były skierowane dla seniorów w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 

pozostaną. Celem jest rozszerzenie działalności, tak więc nic nie tracimy na funkcjonowaniu 

tej jednostki.  
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Radna Garsztka - jako członek Komisji Rewizyjnej a zarazem Przewodnicząca Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia dziękuje pani 

Dyrektor za pracę w omawianej jednostce. Kolejno zauważyła, że musimy wziąć po uwagę 

szerszy zakres usług i możliwość oraz oszczędności finansowe, dlatego też zmierzamy w tym 

kierunku. 

 

Radna Gil - zaznaczyła, że została źle zrozumiana. Wyjaśniła, że miała na myśli, iż na 

komisjach szeroko temat został przedyskutowany i zgodnie byliśmy wszyscy za 

przekształceniem jednostki.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji jednostki 

budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 19 za, i 2 wstrzymujących przyjęła uchwałę dotyczącą 

likwidacji jednostki budżetowej Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie. 

 

c. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 

2032, 

 

Skarbnik J. Ciupa - zgłosiła autopoprawki w związku z zwiększeniem wydatków 

majątkowych, deficytu oraz przychodu w kwocie 35 000 zł. wydatki zostaną pokryte z 

wolnych środków. 

 

Burmistrz M. Adamek - wyjaśnił, że zgłoszona autopoprawka dotyczy trzech zadań, z 

których w ramach WRPO możemy skorzystać. Zadania dotyczą rewitalizacji terenów 

pokolejowych, zmiany nazwy zadania oraz planowania uzyskania środków na nową drogę. 

Zmiany dziś wprowadzamy do budżetu, choć nie do końca wiemy czy z tego skorzystamy. 

Jeżeli by się okazało, że z naszej wstępnej analizy okaże się, że nie warto tych działań 

podejmować to w miesiącu czerwcu wystąpimy o zmianę budżetu i zdjęcie tych działań, o 

które dziś wnioskujemy. Zadania te dotyczą zarówno WPF, jak i zmian budżetu na rok 2016.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiana Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie 

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032. 

 

d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016. 

 

Skarbnik J. Ciupa - wyjaśniła, że kwota 200 020 zł. przeznaczona jest na przebudowę ciągu 

komunikacji ul. Zachodniej - Szenica w Pleszewie do drogi krajowej nr 11 i 12. Natomiast 

kwota 15 000 zł. przeznaczona zostanie na poprawę małej retencji na terenie Miasta Pleszew. 

W związku ze zmianą nazwy zadania - rewitalizacja terenów pokolejowych została 

przeniesiona z działu 500 do działu 901. 

 

Radny Suska - zwrócił się z pytaniem dotyczącym zadania remontu dachu i komina w Pałacu 

w Borucinie czy może również zostać ujęte odgromienie tego budynku. 

 

Radny Szehyński - zwrócił się z zapytaniem o kwotę 156 000 zł. w wydatkach 

inwestycyjnych w jednostkach budżetowych - na co ta kwota zostanie przeznaczona? 
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Radny Gorzeliński - poprosił, aby wyjaśnić szerzej dlaczego zwiększamy zadanie dotyczące 

sali przy ZSP nr 1.  

 

Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem czy w związku z opracowaniem dokumentacji na 

nową siedzibę biblioteki co zostanie ulokowane w obecnym budynku? Czy są już jakieś 

plany? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – odpowiadając na pytanie dotyczące sali przy ZSP nr 1 w 

Pleszewie wyjaśnił, że pojawił się program z Ministerstwa Sportu zarówno na budowę boisk 

sportowych - spółka Sport Pleszew również zgłosiła projekt na budowę boiska sportowego ze 

sztuczną nawierzchnią. Dla ZSP nr 1 pragniemy pozyskać środki z Ministerstwa na 

termodernizację sali. Niestety nie możemy zgłosić tego zadania w ramach WRPO, ponieważ 

przychody i dochody szkoły są zbyt wysokie. Termin składania wniosków tj. marzec -

kwiecień tak więc pozostaje nam jeszcze trochę czasu. Dokumentację audytu i pozwolenia na 

budowę zostały już przygotowane. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiadając na pytanie radnego Suski poinformował, że 

remont wspomnianego budynku obejmuje dach wraz z instalacją odgromieniową, jeśli taka 

będzie potrzeba wg. aktualnie obowiązujących przepisów. Tak więc nie potrzebna jest zmiana 

nazwy. Kolejno odpowiadając na pytanie radnego Szehyńskiego, kwota 156 000 zł. ujęta w 

par. 60 014 dotyczy utworzenia Strefy Płatnego Parkowania. Kwota ta została rozdzielona na 

dwa elementy - przy drogach Publicznych powiatowych a druga przy drogach gminnych, z 

tego względu, że strefa będzie tworzona przy drogach zarówno gminnych, jak i powiatowych.  

 

Burmistrz M. Adamek - odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia dotyczące budynku po 

byłej bibliotece wyjaśnił, że najgorsze warunki lokalowe ma MGOPS i dla nich w pierwszej 

kolejności szukamy obiektu. Jeżeli pojawi się szansa, że MGOPS będzie mógł się przenieść 

do budynku biblioteki - byłoby to dobrym rozwiązaniem. Zwróciliśmy się o ekspertyzę tego 

budynku. Gdy ją otrzymamy i oszacujemy koszty, wtedy będziemy mogli podjąć decyzję. 

Drugim elementem, gdzie też rozważamy przeniesienie MGOPS to budynek przy ul. 

Sienkiewicza, przejęty od Skarbu Państwa - dawny notariat. Pod względem powierzchni dwa 

wymienione budynki spełniłyby wymogi i oczekiwania MGOPS. Na chwilę obecną nie 

pojawią się żadne rozstrzygnięcia. W momencie pojawienia się projektu w ramach 

pozyskania środków zewnętrznych prace związane z tymi elementami zostaną przyspieszone.  

 

Skarbnik J. Ciupa - uzupełniła wypowiedź dotyczącą pytania radnego Szehyńskiego, 

wyjaśniła, iż powiat przekazał nam dotację na realizację wspólnych zadań dotyczących 

budowy SPP.  W związku z czym kwota po stronie przychodów wynosi 156 000 zł. Stąd 

wynikła potrzeba przemienienia wydatków. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2016. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2016. 

 

e. zmiana uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

X/109/2015 Rady Miejskiej Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 roku  

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 

 

f. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku. 

 

Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem czy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2016 roku, był 

konsultowany z organizacjami, które działają na rzecz bezdomnych zwierząt.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że na terenie MiG Pleszew nie ma fundacji, która 

działałaby w zakresie ochrony, stąd też nie została przeprowadzona konsultacja. Uchwała jest 

corocznie podejmowana i nigdy nie pojawiły się żadne uwagi ze strony stowarzyszeń, jak i 

nie formalnych grup, które zajmują się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew w 2016 roku. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew w 2016 roku. 

 

g. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej 

szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy 

pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 

Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy 

pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 

Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów 
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h. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 

r. w sprawie 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 zmiany uchwały Nr 

VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 

 

i. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września  

2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2014 – 2016. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września  

2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2014 – 2016. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września  

2013 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2014 – 2016. 

 

j. zmiany uchwały Nr X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

X/106/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok. 
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k. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

l. dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym  

w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie dotacji na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym  

w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą dotacji na prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym  

w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu. 

 

m. wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do 

realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys - zauważył, że uchwała ta dotyczy Program 500 +, który rząd 

przygotował do zrealizowania w najbliższym czasie. Wyraził swoje zadowolenie z wcześniej  

podjętych kroków przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Temat pomocy rodzinom 

wielodzietnym od dawna jest bliskie jego sercu. Uważa, że ten program jest niezwykle ważny 

dla naszych mieszkańców, ponieważ dotychczas świadczenie rodzinne dla dziecka do 5 roku 

życia wynosiło 77 zł. do 1 listopada 2015 r. i skorzystało z niego jedynie 541 dzieci. 

Świadczenie na dzieci do 18 roku życia skorzystało jedynie 1 508 dzieci, a wynosiło 106 zł. 

Zasiłki są niewielkie. Obecnie kwota zasiłku do 5 roku życia dziecka wynosi 89 zł, natomiast 

do 18 roku 118 zł., aby uzyskać ten zasiłek nie można przekroczyć dochodu na osobę w 

rodzinie 674 zł, chyba, że dziecko jest niepełnosprawne. Przy Programie 500 +  - dochód nie 

można przekroczyć kwoty 800 zł. W związku z powyższym więcej o 4 000 dzieci zostanie 

objętych tym Programem. Kolejno zaapelował do mieszkańców, by skorzystali ze zgłoszeń za 

pomocą drogi elektronicznej, aby uniknąć kolejek.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyznaczenia Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu 

świadczenia wychowawczego. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie  20 za, i 1 wstrzymującym przyjęła uchwałę dotyczącą 

wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji 

zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
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n. zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października  

2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. 
 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października  

2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października  

2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Przewodniczący Rady - poprosił, aby zapytania do projektów dotyczące podpunktów o - t 

kierować w tym momencie, ponieważ dotyczą jednej materii. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że niebawem ruszy pierwszy program związany z 

„Wielkopolską Odnową Wsi”, mamy zamiar zgłosić trzy miejscowości Kowalew, Piekarzew i 

Suchorzew do udziału w nim a pozyskane środki przeznaczyć na place zabaw. Jednocześnie 

do projektu uchwał - r, s, t prosi, aby na wniosek radnego Gorzelińskiego wprowadzić 

autopoprawkę, gdyż w pkt. 2 - 2,4,5 Planu Odnowy wymienionych miejscowości widnieje 

zapis nieobowiązującej już sieci TP SA, obowiązuje sieć Orange Polska S.A. Konkurs 

Wielkopolska Odnowa Wsi jest zorganizowany przez Urząd Marszałkowski, który daje 

możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Warunkiem do zgłoszenia 

udziału w nim jest złożenie Planu Odnowy Wsi. W przypadku miejscowości Piekarzew i 

Suchorzew, Plany Odnowy były już tworzone dla pozyskania środków zewnętrznych na sale 

wiejskie. Natomiast dla miejscowości Kowalew wcześniej powstał Plan Rozwoju tej 

miejscowości. Stąd pojawia się nasza prośba o przyjęcie tych Planów, a w dwóch pozostałych 

przypadkach zmiany. 

 

Radny Kusiakiewicz - zwrócił się z pytaniem o kierunek rozwoju kanalizacji w 

miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – poinformował, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej, 

ponieważ musi sprawdzić czy wskazana ulica została ujęta w aglomeracji. 

 

Radny Gorzeliński - prosi, aby zamieścić Plany Odnowy Miejscowości na stronie 

internetowej.  

 

o. przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 

2020”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Sołectwa 

Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany przystąpienia 

Sołectwa Kowalew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 
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p. przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 

2020”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Sołectwa 

Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia Sołectwa 

Piekarzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

 

q. przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 

2020”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Sołectwa 

Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia Sołectwa 

Suchorzew do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”. 

 

r. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kowalew. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu 

Odnowy Miejscowości Kowalew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Kowalew. 

 

s. zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew. 

 

t. zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew. 
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u. skargi Zbigniewa Mikołajczyka. 

 

Przewodniczący Rady - zasygnalizował, że Komisja Rewizyjna tą sprawą się zajęła a 

uzasadnienie projektu uchwały stanowi podjęte stanowisko. 

 

Radny Kowcuń - poprosił, aby nakreślić czego złożona skarga dotyczyła oraz o 

zasygnalizowanie podjętych wniosków. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cz. Skowroński - poinformował, że 25 lutego 2016 r. 

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na której omówiona została skarga złożona na 

Burmistrza Miasta i Gminy. Skarga dotyczyła nieużytku gruntu, który znajduje się przy 

cmentarzu komunalnym. Teren użytkowany nie tylko przez PK, ale i bezprawnie przez 

naszych mieszkańców. Tak więc odpady w postaci kwiatów i zniczy tam się znajdują. Po 

dyskusji jaką przeprowadziła Komisja doszliśmy do wniosków, aby sprawy gruntu z punku 

widzenia prawnego uregulować, czyli wystąpić do Starostwa o zgodę na składowanie gruzu i 

ziemi, które pochodzą z wykopów i są wykorzystywana przy budowie dróg bądź 

wodociągów. Z informacji, które uzyskaliśmy od Kierownika Wydziału GK wynika, że ten 

teren po przeprowadzeniu rekultywacji służyć ma powiększeniu cmentarza komunalnego. 

Stwierdziliśmy, że do momentu, gdy ten teren będzie otwarty, zawsze ktoś może tam coś 

pozostawić. W związku z tym zaleciliśmy ogrodzenie tego terenu oraz ustawienie informacji 

w postaci tablicy - zakaz wywozu odpadów oraz zaleciliśmy, aby częściej Straż Miejska 

odwiedzała ten teren. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – zaznaczył, że zalecenie ogrodzenia tego terenu zostało 

przekazane do realizacji, jednak ze względu na warunki atmosferyczne czekamy na 

wykonanie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi Zbigniewa 

Mikołajczyka. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie  20 za, i 1 wstrzymującym przyjęła uchwałę dotyczącą 

skargi Zbigniewa Mikołajczyka. 

 

v. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie realizacji zadań 

inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących 

przebudowę dróg gminnych i powiatowych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg 

gminnych i powiatowych. 

 

Do pkt. Program „Pudełko życia w Mieście i Gminie Pleszew”. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że Program związany jest z wnioskiem, który został 

zgłoszony w ubiegłej kadencji przez radnego Jędrasiaka a w tym roku ponowiony przez 

radnego Grygla. W związku z czym Miasto i Gmina Pleszew pragnie przystąpić do 

przedsięwzięcia - głównie osoby samotne umieszczały te plastikowe pudełko najczęściej w 
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lodówce z informacją jakie przyjmują leki. Na podstawie doświadczeń innych gmin szacuje 

się, że koszt kompletu pudełka z kartą informacyjną przyjmowanych leków i naklejką wynosi 

ok. 6-7 zł. Uwzględniamy fakt przy założeniu podstawowym, że osób powyżej 70 roku życia 

wśród naszych mieszkańców jest ok. 2 500 osób. Od tego założenia istnieją wyjątki i dotyczą 

osób młodszych - samotnych, które pozwoli nam zweryfikować MGOPS. Koncepcja Urzędu 

Miasta polega na wdrożeniu tego planu poprzez osoby, które mają najlepszą wiedzę o 

seniorach, czyli opiekunki środowiskowe oraz pracownicy socjalni. Chcemy podjąć się 

rozeznania kosztorysu, natomiast wdrożyć ten Program po napływie pierwszych wniosków 

500 +. 

 

Do pkt 8 Interpelacje radnych 

Radny Kowcuń interpeluje w sprawach: 

- wprowadzenia ulg w płatności za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych, 

- możliwości wprowadzenia do budżetu kwoty finansowej zabezpieczającej budowę parku 

linowego w Plantach, 

- uporządkowania spraw organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy, 

- zabezpieczenia przez Miasto i Gminę Pleszew w zbiorowe dostarczenie wody oraz 

wprowadzenie tego punktu do porządku obrad, 

Radny Noskowski interpeluje w sprawach: 

- budowy chodnika przy ul. Zawidowickiej w miejscowości Brzezie, 

- budowy drogi na ul. Zachodniej w miejscowości Brzezie. 

Radna Gil interpeluje w sprawach: 

- wycięcia 3 drzew przy Zespole Szkół Publicznych w Lenartowicach, 

- usunięcia lub przycięcia drzew pochylonych w Lenartowicach na odcinku drogi od Krzyża 

do myjni, 

- wymalowania pasów bezpieczeństwa dla pieszych  na drodze powiatowej nr 140/5. 

Radna Molska interpeluje w sprawie: 

- montażu koszy na śmieci na Osiedlu nr 3. 

Radny Suska interpeluje w sprawie: 

- nadmiernej liczby bobrów na rzece Ciemna w Borucinie i rzece Ner oraz dzików. 

Radna Garsztka i Radna Molska  interpeluje w sprawie: 

- oznakowania poziomego na ul. Krzyżowej wyznaczającego postój TAXI, 

Radna Garsztka i Radny Noskowski interpeluje w sprawie: 

-  ponownego ustawienia znaku zakazu wyprzedzania na drodze Nr 12 Pleszew - Brzezie ( na 

skrzyżowaniu z ul. Zachodnią w Brzeziu). 
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Radna Garsztka interpeluje w sprawach: 

- ustawienia psich pakietów na ul. Kilińskiego oraz na ul. Kaliskiej w Pleszewie, 

- łatania dziur na ul. Kaliskiej w Pleszewie przy posesji Nr 73 i 92, 

- przycięcia konarów drzew na ul. Komunalnych w Pleszewie, 

- usunięcia piasku z poboczy ulic na terenie Miasta. 

Radna Garsztka i Wiceprzewodniczący Grobys interpeluje w sprawie: 

- wymiany słupów energetycznych na ulicach przyległych do ul. Kossaka w Pleszewie. 

Radny Dryjański interpeluje w sprawach: 

- budowy oświetlenia ulicznego na drodze w miejscowości Tomaszew, 

- wyrównania i utwardzenia drogi w miejscowości Tomaszew. 

Radny Kusiakiewicz  interpeluje w sprawach: 

- wycięcia krzewów i drzew w miejscowości Dobra Nadzieja ( droga krajowa Nr 11 łącząca 

się z drogą powiatową) 

- wymiany agregatów w oczyszczalni ścieków. 

Radny Szehyński  interpeluje w sprawie: 

- remontu drogi i chodnika na ul. Aleje Wojska Polskiego w Pleszewie. 

Radny Stencel  interpeluje w sprawie: 

- remontu drogi Lenartowice - Grodzisko, 

- remontu drogi Rokutów - Gołuchów. 

Do pkt 9 Interpelacje radnych 

Przewodniczący Rady - oddał głos Wicestaroście E. Małeckiemu, aby odpowiedział na 

interpelację dotyczących dróg powiatowych. 

Wicestarosta E. Małecki - odpowiadając na interpelację radnego Stencla poinformował, że 

zdaje sobie sprawę ze złego stanu tych dróg, ale niestety Powiat nie posiada środków 

finansowych na ich remont. Staramy się znaleźć źródło finansowe, które pozwoli na 

zmniejszenie naszych kosztów. W pierwszej kolejności chcielibyśmy wyremontować drogę w 

Rokutowie, jeżeli pojawią się środki. Kolejno odpowiedział na interpelację radnego 

Szehyńskiego w sprawie ul. Aleje Wojska Polskiego, że prawdopodobnie nie uda się 

Powiatowi skorzystać ze środków zewnętrznych na modernizację tej drogi, ale pragną w 

miarę możliwość jeszcze w roku bieżącym z własnych środków poprawić jakość tego 

chodnika. Następnie odpowiadając na interpelację radnej Garsztki w sprawie dziur na ul. 

Kaliskiej poinformował, iż w miarę możliwości zostaną one załatane. Kolejno odpowiedział 

na interpelację radnych w sprawie wycinki drzew, że zdaje sobie sprawę, iż pojawiły się spore 

zaległości w tej sprawie. W roku bieżącym pragniemy stworzyć dwie ekipy pracowników, 

które będą zajmować się wycinką drzew oraz koszeniem trawy, tak, że efekty będą widoczne.  
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Burmistrz M. Adamek - odpowiadając na interpelację radnego Kowcunia w sprawie 

wprowadzenia ulg w rodzinach wielodzietnych poinformował, że w najbliższym czasie 

zostanie zaplanowane spotkanie Komisji ds. odpadów, gdzie zostaną przedstawione radnym 

sprawy dotyczące RIPOK-u w Ostrowie Wielkopolskim i w Jarocinie oraz posiadamy już 

wstępne informacje dotyczące zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

dla województwa wielkopolskiego. Kolejno zapewnił, że temat ten również zostanie 

omówiony. Jak już wcześniej deklarowaliśmy w tym roku nie przewidujemy zmiany cen za 

odbiór odpadów, natomiast jeżeli analiza po podpisaniu umowy z firmą, która wygra przetarg 

na odbiór odpadów wykaże, że należy będzie można wprowadzić zmiany to do nich 

podejdziemy. Następnie odpowiedział, że wprowadzenie do budżetu Spółki Sport zadania - 

park linowy w Plantach jest dobrym pomysłem. Kolejno dodał, że w planach mamy 

utworzenie jeszcze ścianki wspinaczkowej i boisko do squash, ale to zależy od sytuacji 

finansowej Spółki Sport. Następnie odniósł się do interpelacji dotyczącej uporządkowania 

spraw MiG Pleszew na stronie internetowej BIP, gdzie zaznaczył, że są wprowadzane i 

umieszczane poszczególne zmiany, które dla czytelnika są trudne do odszukania. Kolejno 

dodał, że jesteśmy na etapie zmian, które wiążą się z likwidacją pewnych wydziałów w 

Urzędzie, co spowoduje znaczącą zmianę w tekście jednolitym. Uważa, że na przełomie 

dwóch miesięcy ten jednolity tekst się ukaże na stronie internetowej MiG Pleszew. Kolejno 

odniósł się do interpelacji radnej Gil w sprawie wycinki drzew i zapewnił, że zostanie 

przeprowadzona wizja lokalna. Następnie odniósł się do interpelacji radnej Molskiej w 

sprawie ustawienia koszy na śmieci zapewnił, że zostanie to sprawdzone i kosze zostaną 

ustawione. Następnie odniósł się do interpelacji radnego Suski w sprawie bobrów. Zdaje 

sobie sprawę z wagi tego problemu, ale nie mamy innej możliwości na walkę z nimi niż 

zwrócenie się do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odszkodowanie. 

Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania odpowiednich materiałów dla wszystkich sołtysów 

łącznie z wnioskiem o odszkodowanie. Następie odniósł się do drugiego również ważnego 

problemu dotyczącego dzików. W minionym tygodniu główny lekarz weterynarii polecił 

powiatowym lekarzom weterynarii, aby podpisywali stosowne umowy z Kołami Łowieckimi 

na zmniejszenie stad dzików. Kolejno odniósł się do interpelacji radnej Garsztki w sprawie 

oznakowania ul. Krzyżowej, gdzie poinformował, że wkrótce rozpocznie się oznakowanie 

SPP, a oznakowanie poziome na tej ulicy nie powinno być większym problemem. Następnie 

odniósł się do interpelacji radnej w sprawie psich pakietów gdzie zapewnił, że wkrótce się 

one na tych ulicach pojawią. Kolejno odniósł się do interpelacji radnego Dryjańskiego w 

sprawie drogi w Tomaszewie zaznaczył, że w ramach prac, które przeprowadzamy droga 

zostanie wyrównana oraz planujemy przygotować opracowanie dokumentacji na oświetlenie 

w tej miejscowości. Następnie odniósł się do interpelacji radnego Kusiakiewicza informując, 

że zostanie przeprowadzone spotkanie w kwestii wymiany agregatów w Oczyszczalni 

ścieków. Kolejno poinformował, że sprawa ujęć wody jest szczególnie ważna. Zostanie 

oczywiście przygotowany materiał na jedną z sesji i Państwu przedstawimy stosowne 

informację jakie posiadamy ujęcia wody i jakie jest zapotrzebowanie wody miesięczne i 

dobowe mieszkańców. Następnie zaznaczył, że na złożone interpelację odpowiedzi udzieli w 

formie pisemnej. 

Do pkt 10 Sprawy różne.  

Przewodniczący Rady - życzył wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w imieniu swoim i 

Burmistrzów oraz radnych z okazji jutrzejszego dnia sołtysa wszystkiego najlepszego oraz 

złożył wyrazy szacunku oraz podziękowania za pracę na rzecz naszych gmin. To dzięki wam 

współpraca z mieszkańcami odbywa się bezkonfliktowo. Życzył zdrowia, sił oraz by 

zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązkach nigdy nie ustało.  
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Radna Gil -  w związku z Dniem Mężczyzny złożyła w imieniu Pań radnych wszystkim 

mężczyznom dużo sukcesów w życiu, a przede wszystkim uśmiechu na sesjach.  

Przewodniczący Rady - w imieniu mężczyzn serdecznie podziękował za życzenia. 

Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem czy w związku z otrzymanym zaproszeniem na 

spotkanie wielkanocne do Poznania Urząd planuje wspólny transport. Kolejno zapytał się czy  

w związku z planowaną reorganizacją w urzędzie i likwidacją wydziałów Straż Miejska 

będzie jednym z wydziałów, który będzie zlikwidowany. Następnie zwrócił się z pytaniem  

jaka została podjęta decyzja w związku z pismem PCM w sprawie dofinansowania karetki 

pogotowia. Kolejno poprosił o sprawdzenie liczby interwencji w ostatnim czasie jakie karetki 

podejmowały.  

Radna Gawrońska - jako Przewodnicząca Osiedla nr 7 w imieniu mieszkańców serdecznie 

dziękuje Burmistrzowi oraz Caritas Polska za podjętą akcję dostarczania jabłek do 

mieszkańców.  

Radny Noskowski - zwrócił się z pytaniem czy zostaną powołane komisje w sprawie 

wymarznięcia zbóż ozimych na naszym terenie. 

Radny Szehyński - przyłączył się do życzeń dla Sołtysów oraz podziękował Paniom za 

życzenia. Kolejno prosi o wykonanie muld spowalniających na ul. Spornej w Pleszewie.  

Radna Gil - prosi, aby wyrównać wszystkie boczne drogi. 

Radny Suska - zauważył, że dzikie świnie były przyczyną pomoru afrykańskiego. Kolejno 

zastanawia się czy z naszego kraju inne kontynenty nie chcą zrobić z nas europejskiego safari. 

Przewodniczący Rady - poprosił, aby radny nie sugerował takich rzeczy. 

Radna Hyla - zwróciła się z pytaniem czy jest możliwość narysowania linii poziomych na 

kostce lub zakomunikowania mieszkańcom, że Rynek jest drogą dwupasmową.  

Radny Dryjański - zwrócił się z prośbą do Wicestarosty o możliwość poprawy jakości drogi 

powiatowej z Kowalewa do Suchorzewa w związki z Dożynkami Miejsko - Gminnym, które 

odbędą się 28 sierpnia 2016 r. w Suchorzewie. Kolejno zwrócił się z pytaniem czy Starostwo 

Powiatowe korzysta z form aktywizacji zawodowych jakie oferuje Powiatowy Urząd Pracy, 

ponieważ można by poprzez prace interwencyjne zaangażować osoby bezrobotne przy 

wycince chaszczy. 

Wicestarosta E. Małecki - odpowiadając na pytanie radnego Dryjańskiego poinformował, że 

Starostwo Powiatowe czynnie korzysta z form aktywizacji osób bezrobotnych. Jeżeli chodzi o 

drogę Kowalew - Suchorzew bardzo chciałby ją ulepszyć, ale środki budżetu na to nie 

pozwalają.  

Burmistrz M. Adamek - w związku z planowanym spotkaniem na Uniwersytecie Adama 

Mickiewicza w Poznaniu zostanie zorganizowany transport zbiorowy. Proszę o zgłoszenie się 

chętnych do Biura Rady. Natomiast w związku z reorganizacją w urzędzie dokonujemy 

analizy likwidacji poszczególnych wydziałów nie podjęliśmy jeszcze żadnej decyzji. Decyzje 

zostaną podjęte w stosunku do niektórych wydziałów, a wśród tych wydziałów jest Straż 

Miejska. Następnie poinformował, że MiG otrzymało zestawienie dotyczące zysku w 

poszczególnych latach i został on przedstawiony na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. 

Natomiast podtrzymuje swoją deklarację, że jeżeli zgodę na współfinansowanie zakupu 

karetki wyrażą wszystkie ościenne Gminy to i my będziemy partycypować w kosztach. 
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Następnie odnosząc się do wypowiedzi radnej Gawrońskiej w sprawie Caritas Polska sądzi, 

że zaproszenie ks. Jacka Andrzejczaka Dyrektora Caritas było dobrym pomysłem. 

Kontaktując się ze mną dwa dni temu poinformował, że akcja w Pleszewie zostaje 

zakończona i jest zadowolony ze współpracy z MiG Pleszew. Ważnym elementem jest 

również to, że zostaliśmy ujęci na liście Caritas Polska diecezji kaliskiej i poprzez nasze 

zorganizowanie będziemy jednymi z pierwszych jeżeli podobne akcje będą kierowane. 

Następnie odnoszą się do wypowiedzi radnego Noskowskiego poinformował, że w miesiącu 

lutym Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o ogłoszenie 

swoich działań w kwestii wymarznięcia zbóż. W chwili obecnej nie ma jeszcze żadnych 

decyzji. Kolejno odnosząc się do pytania radnego Szehyńskiego poinformował, że nie ma 

żadnego problemu finansowego ani technicznego w założeniu muldy na ul. Spornej, ale 

patrzeć należy na przykład sąsiedniej ulicy, która złożyła podobny wniosek. My się do niego 

przychyliliśmy i w krótkim czasie po jej założeniu wpłynął wniosek o jej likwidację. Uważa, 

że na spotkaniu osiedlowym można ten temat omówić. Kolejno odnosząc się do wypowiedzi 

radnej Gil, poinformował, że przystępują do wyrównywania dróg - wnioski, które zostały 

zgłoszone zostaną zrealizowane. Następnie odpowiadając na pytanie radnej Hyli w sprawie 

namalowania pasów na jazdy w Rynku - wiemy, że jest opinia negatywna Policji w tej 

sprawie - zaproponował, aby na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, 

Opieki Społecznej i Zdrowia omówić to zagadnienie z udziałem Policji i Zarządem Dróg 

Powiatowym jeżeli zostanie podjęta taka decyzja skontaktujemy się z konserwatorem 

zabytków i jeżeli pojawi się zgoda to nie widzimy przeciwwskazań, by zadanie to 

zrealizować.  

Radny Dryjański - poprosił o spotkanie wszystkich członków MZP w gabinecie Burmistrza.  
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Załącznik nr 13- uchwała nr XII/139/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady 
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w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok, 
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dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
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restauratorskie przy zabytku – ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. 
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Pomocy Społecznej w Pleszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, 

Załącznik nr 19 uchwała nr XII/145/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej 

w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 20 uchwała nr XII/146/2016 w sprawie przystąpienia Sołectwa Kowalew do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, 

Załącznik nr 21 uchwała nr XII/147/2016 w sprawie przystąpienia Sołectwa Piekarzew do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, 

Załącznik nr 22 uchwała nr XII/148/2016 w sprawie przystąpienia Sołectwa Suchorzew do Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, 

Załącznik nr 23 uchwała nr XII/149/2016 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Kowalew, 
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Załącznik nr 24 uchwała nr XII/150/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2010 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
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Załącznik nr 25 uchwała nr XII/151/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Suchorzew, 

Załącznik nr 26 uchwała nr XII/152/2016 w sprawie skargi Zbigniewa Mikołajczyka, 

Załącznik nr 27 uchwała nr XII/153/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w 

zakresie realizacji zadań inwestycyjnych obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


