
Protokół nr XIII/2016 

z XIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 maja 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 XIII sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na 

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

Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych, a w szczególności Pana Starostę 

Pleszewskiego.  

 

Radny Kowcuń - zwrócił się z wnioskiem formalnym o zdjęcie z porządku obrad uchwały nr 

m - w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew 

położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, ponieważ na Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych opiniowaliśmy zbycie tej nieruchomości. Obecnie jest ona przeznaczona na 

usługi, a zbyta ma zostać jako nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną. Tak 

więc musi nastąpić zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nastąpi 

ona najszybciej w ciągu co najmniej 6 miesięcy. Więc na tym etapie może powodować to 

dezorientacje wśród nabywców. Nabywcy, którzy będą chcieli nabyć nieruchomość usługową 

nie będą mieli pewności, czy nie zostanie przekształcona na mieszkalną. Ograniczy to ilość 

podmiotów, którzy chcieliby ją zakupić, a przy tym obniżą się dochody Miasta. Sądzi, że 

będzie lepiej, gdybyśmy podjęli tę uchwałę za pół roku. 

 

Na sali znajduje się 19 radnych. Wszedł radny Gorzeliński. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – zaznaczył, że sytuacja wygląda tak jak przekazał radny 

Kowcuń. Zaznaczył jednak, że uchwała nie musi zostać podjęta za pół roku, ponieważ jest to 

sprzedaż o wysokiej kwocie - mowa tu jest o cenie wywoławczej. Gdy procedura przetargowa 

zostanie przyjęta za pół roku - to będzie ona trwać co najmniej kolejne pół roku. Dziś 

rozmawiamy o tej nieruchomości jako nieruchomości, która potencjalnie może zostać 

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową - wielorodzinną. I tak wycena została 

skonstruowana dla tych dwóch przeznaczeń, czyli dla przeznaczenia w planie 

zagospodarowania przestrzennego dotychczasowego na kwotę 600 000 zł., a druga na  

przeznaczenie na budowę wielorodzinną kwotę ok. 700 000 zł. Komisja Budżetu i Spraw 

Gospodarczych podwyższyła tę kwotę do 800 000 zł. Jeżeli zostanie ogłoszony przetarg to 

wszystkie informacje muszą zostać zamieszczone rzetelnie czyli takie, które są zgodne z 

prawdą. Tak więc informacja jakie jest aktualne przeznaczenie w planie zagospodarowania 

przestrzennego i jednocześnie informacje o przystąpieniu do zmiany plany oraz proponowana 

zmiana planu. Z -ca Burmistrza sądzi, że po podjęciu tej uchwały procedura przetargowa 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=dezorientacje&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjB26SOgt7MAhWHhiwKHdS_AccQvwUIGSgA&biw=1280&bih=887


będzie trwała około pół roku, więc zbiegnie się to z momentem zmiany planu. Decyzja 

oczywiście pozostaje w gestii radnych.  

 

Przewodniczący Rady - zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji Budżetu i 

Spraw Gospodarczych jaką opinię wydała Komisja w tej sprawie.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Z. Gorzeliński - odpowiedział, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała zbycie nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosownie zmianę porządku obrad. 

 

Rada Miejska przy 17 za, 1 wstrzymującym i 1 przeciw , odrzuciła zmianę porządku obrad.   

 

W porządku obrad przewiduję: 

         

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2016 z dnia 10 marca 2016 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta i Gminy Pleszew, 

b. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, 

d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020, 

e. zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania 

zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta 

Pleszewa, 

f. statutów Osiedli, 

g. zmiany uchwały Nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Pleszew, 

h. zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 

r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

i. zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 

2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie,  

j. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,  

k. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 



2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, 

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni 

wiatrowych w gminie Pleszew, 

m. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w 

Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

 

7. Interpelacje radnych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Sprawy różne. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła porządek obrad. 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr XI/2016 z dnia 10 marca 2016 r.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej Nr XII/2016 

 z dnia 10 marca 2016 r.  

 

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

 

Radny Kowcuń - poprosił o kserokopię zarządzenia, w którym zostały zwiększone środki 

MGOPS na uruchomienie Programu 500 +. 

 

Skarbnik J. Ciupa - oczywiście zostanie przekazana kopia zarządzenia, kolejno poinformowała, 

że wszystkie wydane zarządzenia odnośnie zmian budżetu zostają publikowane w BIP. W 

zarządzeniu nr 24 z 24 lutego 2016 r. otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 62 046 zł oraz w 

zarządzeniu nr 38 z dnia 31 marca 2016 r. otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 6 944 640 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys - zwrócił się z pytaniem czy rzeczywiście otrzymaliśmy kwotę 

6 000 000 zł. na Program 500 +. 

 

Skarbnik J. Ciupa - otrzymaliśmy kwotę dotacji w wysokości 6 944 640 zł., jest to kwota na 

wypłatę świadczeń i wynagrodzeń. Oprócz tego kwotę 62 046 zł. to na przygotowanie stanowisk 

pracy. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys - zapytał się czy jest to zaliczka? 

 

Skarbnik J. Ciupa - odpowiedziała, że jest to kwota wstępnych oszacowań. 

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

Do pkt. 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła uchwałę dotyczącą nadania prof. dr. hab. Bronisławowi 

Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew. (uchwała stanowi 



załącznik nr 6 do protokołu.) 

 

b. zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – na wniosek łączonych komisji Rady Miejskiej zgłosił 

autopoprawkę. Poprosił, aby w uzasadnieniu został wykreślony ostatni akapit. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.) 

 

c. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – zgłosił autopoprawkę. Polega ona jedynie na sposobie 

obowiązywania poprzedniej uchwały. Słowa „uchyla się” zamienia się „na traci moc”.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. (uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.) 

 

d. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i 

Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i 

Gminy Pleszew na lata 2016 – 2020. (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.) 

 

 



e. zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta Pleszewa. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/95 

z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

niektórych miejscach Miasta Pleszewa. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr VIII/53/95 z 

dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie wprowadzania zakazu spożywania napojów alkoholowych w 

niektórych miejscach Miasta Pleszewa. (uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.) 

 

f. statutów Osiedli. 

 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – zgłosił autopoprawkę. Podobnie jak w uchwale c słowa „uchyla się” 

zamienia się „na traci moc”. Kolejno poprosił, aby wykreślić w § 3 pkt. 7 zadnie mówiące o  

utrzymaniu porządku i czystości na obszarze osiedla. Ponieważ jest to szczegółowe i konkretne 

zadanie, do wykonania którego Przewodniczący Zarządów Osiedli nie mają tak naprawdę narzędzi 

i instrumentów. W związku z tym, że w § 3 pkt. 1 widnieje zapis -  współdziałanie z organami 

Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców osiedla sądzi, że w tym 

paragrafie został po części zawarty pkt. 7. Statuty generalnie wprowadzają dwie zmiany oprócz tej 

wskazanej dodajemy nazwy osiedli w brzmieniu określonym przez zebrania osiedlowe oraz 

pojawia się zapis o organizacji zebrania osiedlowego w kontekście wyboru zadania realizowanego 

z tzw. funduszu osiedlowego. Projekt uchwały został skonsultowany i omówiony z 

Przewodniczącymi Zarządów Osiedli.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie statutów Osiedli. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą statutów Osiedli. (uchwała 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.) 

 

 

g. zmiany uchwały Nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Pleszew. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. (uchwała stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.) 

 

 



h. zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – zaznaczył, że uchwała ta wprowadza nowe regulacje czyli 

w soboty zaprzestaje się pobierania opłat za parkowanie. Kolejno poprosił, aby prasa 

zamieściła informację terminu dotyczącą obowiązywania SPP. Mając na uwadze 14 dni od 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego to zakładamy, że będzie 

ona obowiązywać na przełomie miesiąca maja - czerwca.  Tak więc od czerwca  nie będą 

pobierane opłaty w soboty. 

Wiceprzewodniczący Grobys - poprosił, aby tą informację również zamieścić na stronie 

internetowej Urzędu Miasta, by mieszkańcy mogli się z nią zapoznać. 

Radny Gorzeliński - poprosił o udzielenie informacji na jakich ulicach obowiązuje obecnie 

już SPP, i od kiedy zacznie obowiązywać na pozostałych.  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że od 25 maja br. zacznie obowiązywać cała 

strefa. Obecnie parkomaty  zostały zainstalowane w strefie na ul. Rynek, Plac Kościuszki i 

Kaliskiej. W tych trzech miejscach obecnie obowiązuje strefa zgodnie z wydanym z 

informacją zawartą na stronie internetowej Miasta i Gminy Pleszew.  

Radny Gorzeliński - w kwestii doprecyzowania to sobota 28 maja br. będzie ostatnią sobotą, 

gdzie będą pobierane opłaty za parkowanie. 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiedział, że tak. 

Radny Kowcuń - zwrócił uwagę na fakt, że została podjęta uchwała dotycząca SPP, 

natomiast zarządzeniem Burmistrza zostały do niej wprowadzone jedynie trzy ulice.  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek –  wyjaśnił, że w tej samej uchwale został zawarty zapis, że 

Burmistrz Miasta i Gminy ma możliwość zaniechania poboru opłat w określone dni, czyli 

może wyłączyć część ulic bądź wszystkie ulice ze SPP. W tym momencie mamy specyficzną 

sytuację ponieważ nie na wszystkich ulicach zostały zamontowane parkomaty. Podobna 

sytuacja może nastąpić w Dni Pleszewa, gdy Rynek zostanie wyłączony ze SPP. 

Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem czy Burmistrz MiG nie mógł już wyłączyć sobót z 

opłat nie czekając na uchwałę Rady Miejskiej. 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – uchwałą Rady przyjmujemy zasady, które dotyczą dni a nie 

miejsc. W uchwale Radni poprzedniej kadencji uchwalili dni od poniedziałku do piątku oraz 

soboty. Natomiast Burmistrz nie wyłącza dni w których są pobierane opłaty tylko miejsca. 

Dziś mówimy o wyłączeniu dnia tygodnia, a nie miejsca. Burmistrz posiada kompetencje do 

wyłączenia miejsca.  



Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem jeżeli Burmistrz może podjąć decyzje, że 

przypuśćmy wyłącza ze SPP konkretne miejsce w konkretnej dacie. Czyli mógłby wyłączyć 

miejsca w pewne daty np. soboty? 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – sądzi, że podejmując uchwały zdajemy sobie sprawę z ich 

zasadności. Podczas dyskusji przy regulaminie SPP, znalazł się taki zapis z tego względu, że 

istnieją takie dni w roku, w których SPP w danych miejscach nie może obowiązywać. Stąd też 

taka propozycja pojawiła się z naszej strony, aby te dni wyłączyć. Jeżeli chce Pan 

doprecyzować zapisy tego co Państwo uchwalili macie do tego prawo. Tak jak Pan Burmistrz 

ma prawo wyłączyć ze SPP poszczególne ulice w poszczególne dni.  

Przewodniczący Rady - zauważył, że przedmiotem dyskusji powinny być zapytania do tej 

uchwały.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy 

Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

Strefie i sposobu ich pobierania. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

X/109/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Strefy 

Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w 

Strefie i sposobu ich pobierania. (uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.) 

 

i.zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. 

w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu 

Muzeum Regionalnego w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu 

Muzeum Regionalnego w Pleszewie. (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.) 

 

j. zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 

r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu 

Domu Kultury w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu 

Domu Kultury w Pleszewie. (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.) 

 



 

k. zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. (uchwała stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.) 

 

l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych 

w gminie Pleszew. 

 

Na sali znajduje się 18 radnych. Nie ma radnego Kowcunia. 

  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – przypomniał termin, w którym Rada Miejska uchwaliła 

uchwałę, która mówi o przystąpieniu do tego planu a mianowicie 21 czerwca 2011 r. 

Poinformował, że w między czasie wpłynęły wnioski na 43 lokalizacje elektrowni 

wiatrowych. Po dyskusjach i wyłożeniach tego planu do publicznego wglądu, zmodyfikowane 

zostały lokalizacje do 19 w obszarze przedstawionym na mapie. Obszarem pierwszym są 

okolice Marszewa, obszarem drugim jest miejsce pomiędzy Piekarzewem a Korzkwami, 

kolejnymi jest obszar pomiędzy Lenartowicami a Zawidowicami, obszar pomiędzy 

Zawidowicami a Brzeziem, obszar okolic Chorzewa, obszar pomiędzy Kuczkowem a 

Bógwidzami. Założeniem pierwotnym przed przystąpieniem do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew, było 

takie, aby elektrownie wiatrowe zostały zlokalizowane od zabudowy mieszkalnej nie mniej  

niż 500 m., natomiast jeden radny podczas dyskusji zaproponował, by w miarę możliwości 

oddalić je jeszcze bardziej. Tak więc zdecydowaliśmy, że elektrownia wiatrowa powstanie nie 

mniej niż 800 m. od zabudowy mieszkaniowej. Naszym celem było przygotowanie takiego 

planu, które umożliwi budowę elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Pleszew, aby 

zminimalizować sytuacje, kiedy elektrownie wiatrowe zlokalizowane są na podstawie decyzji 

o warunkach zabudowy. Wskazaliśmy takie lokalizacje, które uważamy za stosowne, by móc 

wyłączyć lokalizacje, które są bliżej zabudowy niż wskazane 800m. 

Na sali znajduje się 19 radnych. Wszedł radny Kowcuń. 

Kierownik AU J. Krawczyk - wskazał na mapie konkretne lokalizacje na których mogą 

powstać elektrownie wiatrowe. Kolejno dodał, że lokalizacje elektrowni wiatrowych, które 

miały powstać na terenie Kowalewa została zdjęta uchwałą Rady Miejskiej, po przyjęciu 

założeń 800 m. odległości od zabudowań mieszkalnych. Okazało się, że tam nie możemy 

zachować takiej odległości. W pozostałych lokalizacjach wszystko jest możliwe do 

wykonania. Nie chcieliśmy również w jednym skupisku lokalizować wiatraków. Założeniem 



naszym było, że lokalizujemy pojedyncze turbiny. W planie zagospodarowania 

przestrzennego jest możliwość zabudowy zagrodowej siedliskowej, tak więc wszystkie formy 

związane z rolnictwem na terenie tych planów mogą zostać zrealizowane niezależnie od 

powstania wiatraków.  

Projektant M. Dudziński - uchwała o przystąpieniu została podjęta w 2011 r. oraz zmiana 

studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, która poprzedzona procedurą 

planistyczną, oraz w trakcie której wskazano potencjalne obszary, na których rozwój 

energetyki wiatrowej został dopuszczony. W oparciu o uchwalone studium, zostały 

przygotowane te projekty planu, które przeszły procedurę planistyczną uwzględniającą etapy 

opiniowania, uzgadniania z szeregiem instytucji. W trakcie tej procedury projekty te zostały 

pozytywnie zaopiniowane. I dzięki temu dalej można było procedować projekt uchwały. W 

trakcie kolejnych etapów została uzyskana zgoda od Ministra Rolnictwa i Wsi na włączenie 3 

ha gruntów niezbędnych dla realizacji dróg dojazdowych, placów manewrowo - 

montażowych niezbędnych dla realizacji tych inwestycji. Odbyły się dwa wyłożenia tego 

planu do publicznej wiadomości, gdzie została zorganizowana dyskusja publiczna. 

Generalnym wnioskiem z dyskusji była korekta liczby elektrowni wiatrowych. W trakcie 

procedury planistycznej cały teren objęty pierwotnie planem w rejonie Kowalewa i Nowej 

Wsi został wyłączony, ponieważ konserwator zabytków nie wyraził zgody z uwagi na to, że 

elektrownia wiatrowa mogłaby przesłaniać widok na Kościół oraz z uwagi, że pozostałe 

lokalizacje nie spełniały odległości 800 m. Zmian w zasadzie większych nie ma. Jedyną jest 

wskazanie terenu dla elektrowni. Wszystkie szczegółowe ustalenia dotyczące tych 

parametrów zostały określone w projekcie uchwały.  

Radny Szehyński - z uwagi na niegdyś kontrowersyjny temat, którym były i są elektrownie 

wiatrowe zapytał czy przeprowadzaliśmy swoje ekspertyzy dotyczące odległości 800 m. i czy 

prawo w kwestii stawiania wiatraków od 2011 r. się zmieniło? Czy prawdą jest, że w Polsce 

montowane są zużyte wiatraki sprowadzone z Niemiec? Ma to duży wpływ na ich wydajność  

oraz na środowisko. Czy mamy wpływ na jakość montowanych wiatraków oraz czy będziemy 

wiedzieć kto w nie inwestuje? 

Radny Suska - zapytał czy w sołectwie Borucin i Kuczków zostały przewidziane takie 

lokalizacje? 

Wiceprzewodniczący Grobys - chciałby uzyskać informację dotyczącą wysokości tych 

wiatraków uwzględniając skrzydła. Kolejno zapytał czy wpłynęły wnioski właścicieli 

gruntów dotyczące powstania elektrowni wiatrowych. 

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

poinformował, że nie były przeprowadzane ekspertyzy. Wiadomo jest nam z innych miejsc, 

gdzie były wydawane decyzje środowiskowe dla elektrowni wiatrowych, że odległości 

maksymalnie dla poziomu hałasu dopuszczalne dla budownictwa mieszkaniowego mieszczą 

się w granicach 450 - 500 m. My chcąc zapewnić lepszy komfort mieszkańcom założyliśmy, 

że odległość 800 m. będzie wystarczająca. Każda elektrownia wiatrowa jest inna w związku z 

tym poziom hałasu zależy od wielu czynników m.in. od wysokości, od wielkości, od mocy. 

Kolejno poinformował, że nie mamy żadnego wpływu na zakup urządzeń, bo je zakupuje 



inwestor. Zapewne jedne wiatraki są nowe, drugie trochę starsze. Trudno jest to ocenić, ale 

zapewne na każde postawienie wieży i fundamentów  jest wymagane pozwolenie na budowę,  

tak więc te elementy także muszą zostać sprawdzone przez inżyniera - konstruktora. Sądzi 

również, że inne elementy muszą zostać sprawdzone, ponieważ nie opłacałoby się budować 

rzeczy, które nie przyniosą odpowiednich wpływów. Kolejno zaznaczył, że w trakcie 

planowania zgłosiły się dwie firmy, które zaproponowały swoje lokalizacje. Czy firmy te 

nadal będą zainteresowane w inwestowane w nasz teren to tego nie wiemy.  

Projektant M. Dudziński - w uzupełnieniu dodał, że jedynym aktualnym kryterium 

dotyczącym lokalizowania elektrowni wiatrowych w odniesieniu do terenu zabudowy 

mieszkaniowej jest rozporządzenie Ministra Środowiska określające normę akustyczną, czyli 

warunki graniczne natężenia hałasu. Tak więc dla zabudowy mieszkaniowej parametr wynosi 

40 db., natomiast dla zabudowy zagrodowej wynosi 45 db. W przedstawionym Państwu 

projekcie uchwały została dopuszczona lokalizacja elektrowni wiatrowych do wysokości 220  

m., czyli chodzi o wysokość liczoną od podstawy - maszt elektrowni wiatrowej do śmigła, 

które będzie usytuowane w jego górnym położeniu. Tak więc są to największe instalacje o 

mocy 2,5 MWt. Na podstawie przeprowadzonych badań i symulacji hałasu, wychodzi na to, 

że strefa oddziaływania zamyka się w promieniu 450 - 500 m. wokół elektrowni. W naszym 

przypadku jest pozostawiony zapas norm akustycznych, ponieważ każda elektrownia będzie 

usytuowana w promieniu 800 m. Należy również zauważyć, że urządzenia są coraz 

sprawniejsze technologicznie. Konstruktorzy starają się zaprojektować turbiny, by emitowały 

one jak najmniej hałasu, więc oddziaływanie ich znacznie się zmniejsza. Nie można 

jednakowo stwierdzić, że większe wiatraki powodują większy poziom hałasu. W kwestii 

montażu urządzeń nowych bądź używanych to w przypadku opracowywania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie ma żadnej możliwości prawnej wskazania, że 

mogą zostać zainstalowane tylko i wyłącznie nowe urządzenia. Dopuszcza się zarówno 

instalowanie nowych jak, i używanych urządzeń. Plan zagospodarowania przestrzennego 

może rozstrzygać tylko o przeznaczeniu terenów wraz z określeniem parametrów dla tych 

instalacji. Kilka lat temu niektóre gminy próbowały takie zapisy do uchwał wprowadzić 

dotyczyły one  zakazu montażu używanych urządzeń wiatrowych. Takie uchwały zostały 

zakwestionowane przez Wojewodę Wielkopolskiego ze względu na jedyną możliwość, którą 

można w planie zapisać jest to określenie przeznaczenia terenów bez możliwości wskazania 

typu urządzenia. Generalnie wiemy, że dwie firmy były zainteresowane działaniem na 

naszym obszarze. Jedna firma działa na terenie Wielkopolski i sąsiednich województw. 

Montują tylko i wyłącznie nowe wiatraki. Natomiast trudno jest mi się wypowiedzieć co do 

drugiej firmy. Ale oczywiście zanim, ktoś przystąpi do budowy to wiele czynników może się 

zmienić. Kryteria bezpieczeństwa i oddziałowywania akustycznego są zachowane. Kolejno 

odpowiadając na pytanie radnego Suski wyjaśnił, że na terenie Borucin - Kuczków planowane 

są  trzy elektrownie położone na wschód od wsi.  

Radny Suska - zapytał, ile powstanie w Borucinie.  

Przewodniczący Rady - poprosił, aby tak indywidualne pytania zadawać na komisjach. 

Radny Suska - zaznaczył, że ta sprawa jest istotna dla jego wyborców.  



Przewodniczący Rady - odpowiedział, że rozumie, że radnego interesuje konkretna 

lokalizacja? 

Projektant M. Dudziński - wskazał na mapie radnemu Susce miejsca usytuowania 

wiatraków w poszczególnych miejscowościach. Kolejno zaznaczył, że turbiny wiatrakowe 

określone zostały maksymalną wysokością do 220 m., z wyłączeniem elektrowni o nr 16 

położonej w rejonie Piekarzewa z powodu ograniczenia wysokości do 160 m. Wynikło to z 

uzgodnienia z GDDKiA, gdzie określili planowaną budowę drogi ekspresowej. Drugim takim 

ograniczeniem jest też elektrownia nr 17 i 18, dla których została określona odległość 180 m.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew. 

Rada Miejska 16 za i 3 wstrzymujących, przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew. 

(uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.) 

 

m. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w 

Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – zgłosił autopoprawkę zgodnie z sugestią Komisji Budżetu i 

Spraw Gospodarczych. Poprosił, by w uzasadnieniu kwotę 720 000 zł. zamienić na kwotę 

800 000 zł. netto. Kolejno zaznaczył, że jeśli będziemy tą nieruchomość wystawiać na 

sprzedaż zostanie sformułowana jasna informacja o przeznaczeniu nieruchomości w planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz planowana zmiana.  

Radny Kowcuń - zauważył, że przeznaczenie planu zagospodarowania przestrzennego może 

uchwalić jedynie Rada Miejska. Dlatego też sugerował zmianę porządku obrad, ponieważ nie 

wiadomo czy dojdzie do tej zmiany. 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – zgadza się z wypowiedzią radnego Kowcunia w kwestii 

decyzyjności Rady Miejskiej. Kolejno jeszcze raz podkreślił, że całkowita informacja 

zostanie zawarta - jakie jest obecne przeznaczenie tego terenu, jaka jest proponowana zmiana. 

Czy zmiana nastąpi czy nie zależy od Rady Miejskiej. Ryzyko w tym momencie podejmuje 

tylko inwestor. Będzie miał pełną wiedzę i świadomość zakupu, wszystkie informacje zostaną 

przekazane. 

Radny Kowcuń - kolejno przypomniał swoją argumentację dotyczącą ściągnięcia z porządku 

obrad omawianej uchwały. Po pierwsze inwestor nie ma pewności co do przeznaczenia tego 

terenu, co ograniczy ilość osób chcących startować w przetargu. Po drugie z uwagi o dbałość 

o dochody Miasta i Gminy Pleszew. Sądzi, że uchwała ta mogłoby zostać podjęta w każdej 

chwili. Tak więc nie ma żadnego niebezpieczeństwa w tym, że uchwała ta dziś nie zostanie 

podjęta. Inwestor będzie miał określoną nieruchomość w przetargu na jaką się decyduje.   

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiedział, że są plusy i minusy takiego działania, o 

którym mówi radny Kowcuń. Jeżeli wystawimy dziś tą nieruchomość na sprzedaż przy 



obecnej cenie, czyli ponad 100 zł. za 1 m
2
 netto i okaże się, że inwestor będzie chciał 

zainwestować zgodnie z obecnym przeznaczeniem tego terenu będzie miał taką możliwość. 

Jeżeli nie pojawi się chętny inwestor, który będzie chciał podjąć ryzyko przy ewentualnej 

zmianie, a wiemy, że pojawił się potencjalny inwestor, który chce zainwestować po zmianie 

planu. To będziemy mogli ogłosić kolejny przetarg po zmianie planu. Tak więc nie jest 

jednoznaczne, że po zmianie na pewno ten grunt zostanie sprzedany korzystniej. Decyzja, w 

której sytuacji zostanie sprzedana nieruchomość pozostanie w gestii Burmistrza. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza 

Wielkiego. 

Rada Miejska 17 za i 2 wstrzymujących sie, przyjęła uchwałę dotyczącą zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 

Kazimierza Wielkiego. (uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.) 

 

Do pkt 7 Interpelacje radnych 

Radny T. Grobys  interpeluje w sprawie: 

- uszkodzonego chodnika na ul. Zielonej, 

Radna Garsztka interpeluje w sprawach: 

- zagospodarowania terenu zieleni znajdującego się naprzeciw kościoła pw. Ścięcia Św. Jana 

Chrzciciela, 

- podwyższenia kostki brukowej przy posesjach nr. 38, 38a, 40, 40a, 42 na ul. Kaliskiej w 

Pleszewie, 

Wiceprzewodniczący Grobys interpeluje w sprawach: 

- aktualizacji oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej poprzednich kadencji na BIP, 

- aktualizacji BiP-u, 

Radny Kowcuń interpeluje w sprawach: 

- podwyżki dla pracowników UMiG, 

- kosztów i dotacji przeznaczonych na funkcjonowanie Niepublicznego Liceum w Pleszewie, 

- projektów finansowanych ze środków publicznych złożonych przez MiG Pleszew oraz 

podległe jednostki, 

Do pkt 8 Interpelacje radnych 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – odpowiadając na interpelację radnego T. Grobysa w sprawie ul. 

Zielonej poinformował, że Wydział GK po zakończeniu sesji Rady Miejskiej zajmie się tą 



sprawą. Następnie odpowiadając na interpelację radnej Garsztki w sprawie skweru na ul. Pl. 

Kościelny zaznaczył, że zostanie on zagospodarowany z własnych środków, ponieważ uważa, 

że dobrze by było, aby w centrum Miasta powstała oaza spokoju. Kolejno odpowiadając na 

drugą interpelację radnej zasygnalizował, że z uwagi na fakt, że ul. Kaliska jest drogą 

powiatową to interpelacja zostanie przekazana Staroście. Następnie odpowiadając na 

interpelację Wiceprzewodniczącego Grobysa w sprawie oświadczeń majątkowych 

umieszczonych na BIP radnych poprzednich kadencji, poinformował, że z uwagi na ustawę o 

samorządzie gminnym i określoną konieczność przechowywania oświadczeń zostanie 

sprawdzony ich termin. Kolejno odnosząc się do drugiej interpelacji Wiceprzewodniczącego 

Grobysa w sprawie aktualizacji BIP, poinformował, że aktualizacja danych dotyczących 

jednostek szkolnych jest w trakcie przygotowania, gdyż został stworzony arkusz, gdzie 

zostaną zawarte niezbędne informacje. Następnie odpowiadając na interpelację radnego 

Kowcunia w sprawie podwyżek dla pracowników UMiG, poinformował, że zostaną 

przyznane one pracownikom w miesiącu maju z wyrównaniem za miesiąc kwiecień. Kolejno 

odpowiadając na interpelację radnego w sprawie Niepublicznego Liceum w Pleszewie 

zaznaczył, że miasto nie ponosi żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem Liceum, 

gdyż podlega ono pod Stowarzyszenie. Nie ukrywa chęci zaangażowania i pomocy swojej i 

pracowników w to przedsięwzięcie. Podobnie jak w inne przedsięwzięcia organizowane przez 

stowarzyszenia. Następnie dodał, że zapotrzebowanie na dotację zostało Staroście 

przedłożone w listopadzie ubiegłego roku na 50 osób. Tak więc od 1 września otrzymamy ją,  

ponieważ wszystkie wymagane formalności zostały spełnione. Podobnie, jak i w innych 

przedsięwzięciach oświatowych MiG Pleszew zamierza w sposób precedencyjny traktować to 

przedsięwzięcie, ponieważ uważa, że Pleszew jest miastem twórczym. A inwestycje w takie 

rozwiązania będą inwestowane tylko i wyłącznie w majątek Gminy. Podobnie będzie w tym 

przypadku jak z placówkami przedszkolnymi znajdującymi się w budynkach gminnych na 

zasadzie bezpłatnego użytkowania bądź odpłatności za przysłowiową złotówkę.    

Do pkt 10 Sprawy różne.  

Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest projekt przeniesienia Biblioteki 

Miejskiej na dworzec PKP. Kolejno zapytał dlaczego pomimo zapewnień Burmistrza nie 

zostały uporządkowane jeszcze sprawy organizacyjne dotyczące przekształceń  w Urzędzie 

Miasta i Gminy. Następnie zapytał w jakim procencie zaawansowania jest Gmina w 

wydatkach majątkowych, ponieważ jest już połowa maja a wiele inwestycji nie jest 

realizowanych. Dotyczy to m.in. nagłośnienia na sali sesyjnej. Kolejno zapytał czy została 

podjęta już decyzja w sprawie dofinansowania do karetki pogotowia. Sądzi, że jest to sprawa 

istotna, która przyczyni się społeczeństwu i chodzi tu o ludzkie życie. Zapytał czy Pan 

Burmistrz przeanalizował sprawozdanie finansowe PCM? Poprosił o wypowiedź Starostę czy 

nadal jest aktualna propozycja współfinansowania.  

Radny Suska - z wielką przykrością zaznaczył, że na sesji Rady Miejskiej nie załatwia spraw 

swoich prywatnych, załatwia sprawy dotyczące wyborców. Pytanie do architekta zostało 

skierowane dlatego, iż miejscowości wymienione w punkcie uchwały nie zostały oznaczone 

na mapie, tak więc chciał te dwie rozbieżności skonsultować.  



Wiceprzewodniczący Grobys - zauważył, że na poprzedniej sesji Burmistrz zapowiedział, że 

na najbliższej sesji zapoznamy się ze sprawą zaopatrzenia w wodę. Został przygotowany już 

materiał przez PK, choć nie zna treści tego opracowania. W związku z powyższym zwrócił 

się z prośbą do Prezesa PK, aby materiał został uzupełniony o następujące sprawy m.in. 

przechodzenie PK na montowanie wodomierzy do odczytu drogą radiową  tzw. zdalny 

odczyt. Nie widzi problemu, aby przeprowadzić spotkanie w sprawach zawodowych z 

Prezesem PK, ponieważ Pan Prezes zawsze znalazł jak do tej pory czas i chęć rozmowy. 

Prosi, by w przygotowanych materiałach na kolejną sesję poinformować radnych oraz przede 

wszystkich odbiorców o terminach dokonywania zmian, płynących korzyściach dla PK a 

także korzyściach dla odbiorców oraz jak kształtują się ceny abonamentu itp. Kolejno 

zaznaczył, że wodomierze główne zostają wymieniane na koszt PK, więc nie widzi w 

wymianie ich żadnego problemu ze strony odbiorcy wody. Natomiast podliczniki w 

budynkach wielorodzinnych, a także na wody bezpowrotnie zużyte koszt wymiany ponosi 

odbiorca a jest to koszt ok. 500 zł. Dlatego tak ważny jest harmonogram wymiany ich z 

podziałem na poszczególne lata, aby właściciel nieruchomości mógł zaplanować sobie 

czekający go wydatek. Harmonogram wymiany wodomierzy jest szczególnie ważny dla tych 

odbiorców, którzy teraz wymieniają podliczniki. Kolejno zaproponował, aby znalezienie 

środki oraz wprowadzić do budżetu zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w 

miejscowości Nowa Wieś”, ponieważ gmina posiada tam swoje tereny a w przyszłości można 

te działki sprzedawać. Kolejno zwrócił się z prośbą o podjęcie współpracy i 

współfinansowanie remontu kanalizacji na ul. Kowalskiej w Pleszewie. Następnie zauważył 

swój błąd w poprzedniej kadencji, gdy radni podejmowali uchwałę Nr XXXI/279/2009 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych 

do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych 

przedsiębiorcom w roku 2010. Wówczas sądziliśmy, że konkurencja wpłynie na jakość usług. 

Dziś ma wiele wątpliwości. Myśli, aby zorganizować spotkanie Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia z taksówkarzami, aby poprawić 

jakość usług oferowanych naszym mieszkańcom.  

 

Radny Szehyński korzystając z obecności Starosty Pleszewskiego zwrócił się z pytaniem na 

jakim etapie jest przewidywany remont ul. Alei Wojska Polskiego w Pleszewie? 

 

Radny Kowcuń - złożył formalny wniosek w sprawie wydania zarządzenia przez Burmistrza 

MiG w sprawie, aby od najbliższej soboty zaprzestać pobierania opłat za parking objęty SPP, 

skoro taka możliwość leży w gestii Burmistrza. Kolejno zwrócił się z pytaniem ile do tego 

momentu zostało wydanych kart abonamentowych? Czy zostały wystawione upomnienia i 

mandaty za brak karty? Kiedy nastąpi zmiana oznakowania SPP, że w sobotę nie należy 

uiszczać opłat za SPP i kto poniesie tego koszt? Czy zostało pozostawione na ulicach, 

chodnikach objętych SPP wystarczająco dużo miejsca, aby pieszy mógł się swobodnie 

poruszać?  

Radna Gawrońska - serdecznie zaprosiła wszystkich obecnych na sali na Dzień Dziecka, 

który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2016 r. o godz. 13
00 

na zajeździe LOTOS. 

Radna Hyla - w imieniu Zarządu Osiedla nr 5 zaprosiła serdecznie na Kabaret Laskowik, 

który odbędzie się 11 czerwca 2016 r. o godz. 18
00

 w Domu Parafialnym.  



Starosta Pleszewski M. Wasielewski odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia 

poinformował, że nadal są zainteresowani współfinansowaniem zakupu karetki pogotowia. 

Obecnie PCM ogłosił przetarg, a w budżecie Powiatu zostały zabezpieczone środki by 

wspomóc ten zakup. Wiem, że niektóre Gminy również zabezpieczyły środki w swoich 

budżetach na ten cel. Serdecznie prosi Radę również o wsparcie z uwagi na zapewnienie 

bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Kolejno odpowiadając na pytanie radnego 

Szehyńskiego dotyczące remontu ul. Aleja Wojska Polskiego poinformował, że jest szansa, 

aby prawy odcinek tej drogi pod koniec roku został wykonany. Obecnie trwają prace na ul. 

Lenartowickiej, sądzi, iż prace będą trwały do końca września. Planujemy wspólnie z 

Burmistrzem wykonać ścieżkę rowerową od ul. Marszewskiej w kierunku Marianina. Od 

wczoraj istnieje zmiana organizacji ruchu na ul. Malińskiej, co dało pozytywny efekt.   

Z -ca Burmistrza A. Ptak  poinformował, że w sprawie Biblioteki Publicznej jesteśmy na 

etapie odwołania od decyzji Dyrektora Instytutu Książki, ponieważ okazało się, że 

dofinansowanie otrzymały głównie małe biblioteki, gdzie aplikacja o dotację była niewielka. 

Odwołanie wpłynęło w poniedziałek wraz z wnioskiem o zmniejszenie kwoty finansowania 

zadania. Niezależnie od decyzji przyznania środków finansowania - zadanie to zostanie 

zrealizowane ze środków własnych. Kolejno dodał, że zmiany organizacyjne w urzędzie są 

nadal w toku, ale sądzi, iż niedługo już się wykrystalizują, co pozwoli na ogłoszenie 

jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to część 

zadań zostało umieszczonych w BIP-ie, część zadań zostaje realizowana z zapytań 

ofertowych co ułatwia procedury. Uważa, że pierwszym elementem pokazującym stan 

zawansowania wykonania zadań majątkowych jest sprawozdanie z wykonania budżetu za I 

półrocze. Informacja ta wskaże  Państwu  stan wykonywanych zadań. Wskaże ono jedynie 

wykonanie ich w 10-15% ponieważ są one już zaksięgowane i wypłacone. Na spotkaniach z 

Wydziałami GK i WI zadania majątkowe omawiane są systematycznie. Nie przewidujemy 

żadnych zagrożeń, jedynym zagrożeniem było unieważnienie przetargu na remont ratusza. 

Następnie zaznaczył, że  karetka jest potrzebna i zapewnia bezpieczeństwo naszym 

mieszkańcom. Nie zna decyzji pozostałych gmin w tym zakresie. PCM jest spółką prawa 

handlowego, która osiąga zyski. Za rok 2014 wynosił on ok. 4 000 000 zł. Następnie odniósł 

się do braku ograniczeń koncesji taksówek.  Przed podjęciem wówczas uchwały odbyło się 

wiele spotkań z taksówkarzami i pojawiały się obawy co do nieuczciwej konkurencji. Urząd 

nie posiada uprawnień do odbioru koncesji. Posiada je przede wszystkim Urząd Skarbowy 

oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Uchwałą wprowadziliśmy jednolite numery, część 

miast decyduje się na jednolite kolory pojazdów i uchwałą to można sankcjonować. 

Natomiast wolny rynek powoduje to, że te sprawy nie powinny teoretycznie wystąpić. Lepsza 

usługa powinna wyprzeć gorszą. Ale myśli, że pomysł jest dobry, by włączyć w tą sprawę 

Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia - 

jeżeli będzie tylko wola ze strony radnych.   

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaznaczył, że z reguły zawsze na początku roku w 

pierwszym półroczu występuje niewiele wydatków majątkowych. Ale jeżeli spojrzymy na 

inwestycje drogowe to największa inwestycja zaplanowana na ten rok obecnie trwa. W 

przypadku nagłośnienia sali sesyjnej to mamy zamiar przeprowadzić remont ratusza, który 



będzie przeprowadzany sukcesywnie. W tym roku planujemy w tej sali zmienić nie tylko 

nagłośnienie, ale i wentylację. W okresie letnim chcemy ten remont przeprowadzić. Prace 

remontowe rozpoczną się na koniec Mistrzostw Europy, ponieważ nie chcemy zakłócać 

naszymi działaniami funkcjonowania strefy kibica, która powstanie na ten czas. Kolejno 

odniósł się do radnego Suski, gdzie poinformował, że w planie zagospodarowania 

przestrzennego zostały określone numerycznie działki, więc nie ma niedopowiedzeń, są 

konkretne lokalizacje, konkretne działki. Następnie odniósł się do pytania 

Wiceprzewodniczącego Grobysa, gdzie poinformował, że w najbliższym czasie zamierzamy 

przedstawić dokumenty dotyczące zaopatrzenia w wodę. Jeżeli chodzi o sfinalizowanie 

kanalizacji na ul. Kowalskiej to obecnie jesteśmy na etapie otrzymania pozwolenia na budowę 

rozdziału kanalizacji deszczowej i sanitarnej w starej części Miasta, tak więc sądzi, że sprawa 

jest do rozstrzygnięcia pozytywnie. Następnie odpowiadając na pytania radnego Kowcunia 

poinformował, że dotychczas zostało wydanych 23 miesięcznych abonamentów dla 

mieszkańców oraz  12 dla firm. Jednocześnie przez  pierwszy tydzień obowiązywania SPP 

mieszkańcy nie posiadający karty parkingowej otrzymywali żółte kartki, natomiast na dzień 

dzisiejszy zostało wystawione 62 wezwania do zapłaty. Natomiast, jeżeli chodzi o szerokości 

to strefa została przygotowana tak jak funkcjonowały do tej pory miejsca parkingowe, ale 

oczywiście sprawdzimy te miejsca parkingowe. Kolejno odniósł się do informacji Burmistrza 

w sprawie wyłączenia sobót, taka decyzja należy do kompetencji Burmistrza, ale jak Państwo 

zauważyli Burmistrza Adamka z nami nie ma, przebywa na urlopie prawie do końca miesiąca. 

Kompetencje zostały przekazane pierwszemu Zastępcy Arkadiuszowi Ptakowi, jak to wynika 

z przepisów prawa. Nie chcielibyśmy podejmować jednak takiej decyzji bez udziału 

Burmistrza Adamka. 

Starosta Pleszewski M. Wasielewski - wracając do wypowiedzi Burmistrza Ptaka przyznał, 

że PCM wypracowuje sobie zyski, ale w całości ta kwota zostaje przekazywana PCM, aby 

inwestować w nowy sprzęt. Powiat nie korzysta w żaden sposób z tych środków.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz załączników 

 

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 XIII/154/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: nadania prof. dr. hab. Bronisławowi Marciniakowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta i 

Gminy Pleszew. 

Załącznik nr 7 - uchwała nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Załącznik nr 8 -  uchwała nr XIII/156/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Załącznik nr 9 -  uchwała nr XIII/157/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020. 

Załącznik nr 10  - uchwała nr XIII/158/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: zmiany Uchwały nr VIII/53/95 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1995 r. w 

sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Miasta 

Pleszewa. 

Załącznik nr 11 -  uchwała nr XIII/159/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie: statutów Osiedli. 

Załącznik nr 12  - uchwała nr XIII/160/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Załącznik nr 13  - uchwała nr XIII/161/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2015 Rady Miejskiej w 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. 

Załącznik nr 14  - uchwała nr XIII/162/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w 

sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie. 

Załącznik nr 15  - uchwała nr XIII/163/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie. 

Załącznik nr 16  - uchwała nr XIII/164/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w 

sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

Załącznik nr 17  - uchwała nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w 

gminie Pleszew. 

Załącznik nr 18 - uchwała nr XIII/166/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie 

przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

 

 


