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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr VI/2019 

VI Sesja w dniu 27 marca 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 27 marca 2019 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:43 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 
4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 
14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

W tym momencie nastąpiło przekazanie listu gratulacyjnego związanego z przejściem na 

emeryturę Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie Pana Czesława 
Skowrońskiego. Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna oraz Burmistrz A. Ptak złożyli 

podziękowania za wkład i zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz wręczyli kwiaty.  

 

Pan Czesław Skowroński Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przyjął 

gratulacje ze wzruszeniem, następnie w krótkiej przemowie złożył podziękowania za 

długoletnią, owocną współpracę, która miała miejsce na wielu płaszczyznach. 
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Otwarcia VI Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna, która stwierdziła, że 
na sali znajduje się 21 Radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Powitała 

wszystkich zebranych, następnie przedstawiła porządek obrad.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy jest możliwość wprowadzenia przed pkt. 5 krótkiej informacji 

nt. sytuacji w oświacie, planowanych strajków, jak jesteśmy przygotowani do tego tematu, jak 

dyrektorzy zabezpieczają szkoły na ten okres, czy nauczyciele  podpisali się pod 

ogólnokrajowym strajkiem i które szkoły biorą w nim udział? 

 

Burmistrz A. Ptak oznajmił, że taka informacja będzie przedstawiona w pkt. „Sprawy różne”. 
 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-
Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny K. Szehyński zapytał o zarządzenie nr 2 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych 

na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, czy 

bilbordy komitetów wyborczych mogą być również wywieszone? Kto będzie o tym decydował, 

gdzie będą te miejsca, czy może zabraknąć miejsc dla wszystkich? Kolejno zarządzenie nr 5 w 
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sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego UMiG Pleszew. Trwa reorganizacja w urzędzie 

i czy radni otrzymają wykaz nowych stanowisk urzędników, telefonów? Następnie zarządzenie 
nr 12 w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 300/3 położonej w 

Kowalewie. Jakie mamy plany, czego to dotyczy? Ostatnie zarządzenie nr 16 w sprawie zmiany 

w regulaminie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na czym te zmiany 

polegają? 

 

Radny B. Kaczmarek zapytał o zarządzenie nr 25 i poprosił, aby umieścić treść na BiP-ie, gdyż 

tego nie ma, poprosił o informacje o zmianach organizacyjnych w Urzędzie. 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał o zarządzenie nr 3 w sprawie pożyczki dla Stowarzyszenia 

Wspólnie dla Przyszłości, na jaki jest cel  jest udzielona i o zwrot? 

 
Burmistrz A. Ptak odpowiadając na pytanie radnego Kusiakiewicza oznajmił, że dotyczy to 

środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to środki w zasadzie w 

całości pozyskane, ale najpierw Stowarzyszenie musi te pieniądze wyłożyć, refundacja jest 

później. Kwota 60 000 zł, jest to realizacja kilku działań na terenie MiG Pleszew: Pleszewska 

Pyra i Tradycyjne Jadło, „Raz, dwa, trzy wyłączamy komputery - zgodnie z naturą”, 

organizacja zawodów sportowych na terenie MiG Pleszew, „Bądź FIT” oraz wydruk folderu 

promocyjnego. Są to zadania, które były realizowane przez jednostki organizacyjne MiG 

Pleszew w ciągu roku. Zaistniała możliwość pozyskania zewnętrznych środków i 

skorzystaliśmy z niej. Spłata nastąpi do 31 grudnia 2020 r. Kolejno wyjaśnił radnemu 

Szehyńskiemu, że mowa jest o bezpłatnych słupach zlokalizowanych na terenie MiG Pleszew, 
tradycyjnie przed wyborami z jednej strony mamy urzędowe obwieszczenia, a z drugiej 

Burmistrz ma wskazać miejsca, gdzie komitety wyborcze mogą zamieszczać swoje materiały. 

Nie ma zasady rezerwacji, efektywność słupów, jeżeli chodzi o komitety wyborcze jest 

niewielka, gdyż ma miejsce zaklejanie. W kwestii Regulaminu Organizacyjnego zaznaczył, że 

sprawdzi dlaczego dokumentu nie ma w BIP-ie, ale na stronie internetowej są już wskazane 

kompetencje nowych wydziałów. Największa zmiana dotyczy powołania Wydziału Ochrony 

Środowiska, który wyodrębniono z Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, to połączenie dwóch Wydziałów: Wydziału 

Gospodarki Gruntami i Architektury. Zmiana Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, 

gdzie cały pożytek publiczny jest tam organizowany i współpraca zagraniczna. Zlikwidowano 

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, powstało Biuro Prasowe. Zlikwidowano Strefę 
Płatnego Parkowania, która funkcjonuje w strukturach Straży Miejskiej. Są to największe 

zmiany, jakie nastąpiły w pleszewskim ratuszu, czy będą to wszystkie zmiany - trudno 

powiedzieć, analizy nadal trwają, ale będą raczej dotyczyć jednostek organizacyjnych. W 

temacie drogi w Kowalewie na ul. Dworcowej wyjaśnił, że temat był omawiany na poprzedniej 

sesji, była zmiana w budżecie. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiadając radnemu Szehyńskiemu w temacie ostatniego 

zarządzenia wskazała, że dostosowujemy zarządzenia do obowiązującego prawa, które w tej 

chwili określa, że możemy dofinansować doskonalenie zawodowe nauczycieli, jeżeli w statucie 

organizacji, która takie kursy doskonalące, studia organizuje ma taki zapis, że może nauczycieli 
doskonalić.   

 

Radny K. Szehyński w kwestii zmiany organizacyjnej zapytał, czy będzie to kosztem 

pracowników, czy też będą z tego jakieś korzyści? Skąd takie zmiany? 
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Burmistrz A. Ptak odpowiadając na pytanie radnego Szehyńskiego oznajmił, że zmiany 

wynikają przede wszystkim z priorytetów, które nastąpiły w związku z wyborami 
samorządowymi i pewnymi elementami, które mają być realizowane w ciągu najbliższych 5 

lat. Większych oszczędności tutaj nie widać, ale są to zmiany funkcjonalne, które mają pomóc 

realizować pewne zamierzenia. Program wyborczy wszystkich tu obecnych był bardzo 

podobny i to ma nam pomóc w rozwiazywaniu największych problemów. 

 

Głosowano w sprawie: 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 

i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 

dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

 

Radny B. Kaczmarek oznajmił, że organ prowadzący ustalił wymiar na 23 godziny i była 

pozytywna opinia dwóch podstawowych związków zawodowych działających na naszym 

terenie. Na Komisji Oświaty wywiązała się dyskusja - ustawodawca przewidział, że 

maksymalny wymiar godzin to 25, ale nie określił dolnej granicy. Wynikałoby, że organ 

prowadzący mógłby określić to na poziomie 14, 15 godzin, co jest irracjonalne, mnożyłoby to 

tylko wydatki, etaty. Radny przychylił się do 23 godzin, ale zapytał, czy mogłyby to być 22 

godziny? 
 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiadając radnemu wskazała, że wydało się to racjonalne. 

Skoro ustawodawca ustala górną granicę na 25 godzin dla nauczycieli z pensum dla grupy 

mieszanej, dla dzieci młodszych i określa stałą ramówkę 22 godziny pensum dla nauczycieli 

pracujących z czystą grupą dzieci sześcioletnich, zasadne wydawało się wskazać liczbę na 23 

godziny. Związki zawodowe przychyliły się do tej propozycji, przedyskutowano to również z 

dyrektorami szkół. Schodzenie do pensum poniżej 18 godzin nie byłoby zasadne. 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 

młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (21) 
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/41/2019 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

protokołu. 
 

b) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne 

stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze 

pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 

 

Radny E. Kowcuń zapytał ilu osób w poszczególnych kategoriach ta uchwała dokładnie 

dotyczy? Kolejno zapytał, czy w związku z likwidacją gimnazjów planowane są jakieś ruchy 

na stanowiskach wicedyrektorów? 

 
Radny G. Jenerowicz poruszył temat stanowiska kierownika świetlicy, gdzie jest przedział do 

500 uczniów i od 501. Są obawy, czy nie wyjdzie to w dziwny sposób, że  w szkole, w której 

jest 500 uczniów jest kierownik świetlicy, który ma 14 godzin, a wystarczy jedna osoba i spada 

to do 12 godzin. Kolejno poruszył temat programów społecznych na rzecz dzieci: owoce w 

szkole, mleko. Bardzo wiele obowiązków spada na świetlicę, jej kierownika, czy zasadne jest 

zwiększanie liczby godzin i zmniejszenia? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiadając radnemu Kowcuniowi oznajmiła, że informacja na 

pierwszą część pytania zostanie udzielona w pkt. Sprawy różne. Natomiast co do drugiej części 

poinformowała, że za ruchy kadrowe odpowiada dyrektor, nie jest to w naszej gestii, nie 

ingerujemy w to. Nawiązując do pytań radnego Jenerowicza wskazała, że na Komisji Oświaty 
informowano, że jeżeli chodzi o kierowników świetlic w szkołach poniżej 500 osób, to mamy 

dwie szkoły, gdzie do tych 500 trochę brakuje. Sprawa dotyczy Szkoły w Taczanowie, gdzie 

jest 144 uczniów i Kowalewa, gdzie jest 310 uczniów. Jeżeli liczba będzie się zbliżała do 500, 

a szkoły będą zgłaszały problem z technicznym rozwiązaniem tych problemów, o których radny 

mówił, na pewno rozważymy zmianę. Natomiast w szkołach, gdzie pracuje kuchnia, stołówka 

są również intendenci, którzy wspierają kierownika świetlicy w zadaniach.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko 
kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (21) 
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/42/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a 

także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 
 

c) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r., 

 

Głosowano w sprawie: 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 r., 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/43/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 
2019 r. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

d) programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2019 – 2024, 

 

Burmistrz A. Ptak zasygnalizował nad jakimi pięcioma projektami w chwili obecnej MiG 

Pleszew pracuje. Gdyby się udało w ciągu pięciu lat zrealizować te projekty byłoby dobrze. 

Problem z budownictwem, kwestią mieszkań w Pleszewie byłby ograniczony. Szykuje się 

dobra wizja współfinansowania w miarę wszystkich tych przedsięwzięć. Pierwszy budynek, to 

ul. Podgórna 3,5. Jest to nieruchomość z dwoma budynkami należąca do MiG Pleszew. 
Decydujemy się na wyburzenie tych nieruchomości i posadowienie tam budynków 

komunalnych i socjalnych. W chwili obecnej trwa zmiana uzupełnienia dokumentacji 

pozwalająca na podjęcie prac w tym zakresie. Jeżeli nie będzie przeciwskazań 

architektonicznych planujemy tam 15, 16 mieszkań w różnym wariancie. Drugi duży projekt, 

to ul. Reja, Bogusza, Poznańska, Mieszka I i tutaj chcemy realizować to przedsięwzięcie w 

partnerstwie publiczno-prywatnym. Byłyby to mieszkania na wynajem. Do końca miesiąca 
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będziemy wiedzieli, czy otrzymamy środki. Trzeci ważny projekt to ul. Sienkiewicza 35, w 

chwili obecnej budynek niezamieszkały, który chcemy wydzierżawić w części komercyjnej. 
Przedsięwzięcie 9 mieszkań, samofinansujące, wpłata długoletnia. Cały czas byłoby to w 

zasobie MiG Pleszew. Najdroższa i największa realizacja jest typowo komercyjna ul. 

Ogrodowa, Kolejowa, gdyby udało się to zrealizować, to w części byłyby to usługi, a pierwsze 

drugie, piętro mieszkania na sprzedaż. Są to projekty realne, niosące pewne ryzyko 

niezrealizowania zarówno, jeżeli chodzi o zasady finansowania, jak i o rynek wykonawców. 

Szeregowce na ul. Kaliskiej, to etap zmiany dokumentacji i niebawem będzie ogłoszony 

kolejny przetarg.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał o lokale na ul. Sienkiewicza 35 i Podgórnej, czy mieszkają tam jacyś 

lokatorzy? Kolejno poruszył temat § 16 uchwały, gdyż jest tam zapisane, iż „ze względu na 

brak wolnych lokali mieszkalnych nie przewiduje się przekwaterowania najemców do innych 
lokali na okres prowadzenia modernizacji. Konieczne prace modernizacyjne prowadzone będą 

przez wyłączenie części modernizowanego lokalu z użytkowania”. Radny zapytał, jak 

wyobrażamy sobie przeprowadzenie większego remontu w sytuacji, gdy nie będziemy mieli, 

gdzie tych osób przekwaterować? 

 

Radny K. Szehyński wspomniał o lokalu na ul. Ogrodowej 2, czy tam są jakieś plany? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Kowcuniowi oznajmił, że w trzech 

wskazanych budynkach zamieszkuje łącznie 10 rodzin.  Przy ul. Sienkiewicza są to 3 rodziny 

i nie ma tam konieczności na czas remontu wyprowadzania tych osób. Dopiero w końcowej 
fazie robienia elewacji od strony podwórza będzie taka konieczność, gdyż te osoby zamieszkują 

w oficynie. Natomiast Podgórna 3 i 5 mieszka tam 7 rodzin i te osoby otrzymają albo 

mieszkanie zastępcze, bądź też przekwaterujemy je na stałe i zaproponujemy nowe lokale. W 

kwestii § 16 wskazał, że zapis mówi o tym, że takich planów nie mamy, ponieważ nie mamy 

wolnych zasobów w tym momencie. Natomiast, kiedy będziemy chcieli przeprowadzić np. 

budowę nowych obiektów, wówczas tym osobom zostaną zaproponowane mieszkania 

docelowe, zamienne, bądź też mieszkania w danym budynku, który będziemy budować. 

Podobnie, jak miało to miejsce w Suchorzewie. Będziemy dysponowali zamiennie nowym 

obiektem na ul. Sienkiewicza. Zasób nasz jest wykorzystywany na bieżąco, dlatego nie 

tworzymy nowego zasobu, który byłby na potrzeby dużych remontów, przebudów. Te osoby 

nie zostaną bez mieszkań.  
 

Radny P. Kusiakiewicz wskazał, że zaległości z lat poprzednich są intensywnie nadrabiane, jak 

np. budowa osiedla na ul. Malinie przy udziale naszej spółki PTBS. Radny zapytał, czy dalej 

pójdziemy w tym kierunku, gdyż mieszkania cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem? 

Odkupiliśmy od Ligi Obrony Kraju grunt w okolicach Sądu pleszewskiego, być może z 

zamiarem, że powstaną tam kolejne budynki mieszkalne, czy Miasto ma zamiar w tym kierunku 

pójść? 

 

Radny E. Kowcuń stwierdził, że uspokoiła go odpowiedź, gdyż zrozumiał to tak, że 

harmonogram remontów będzie tak zaplanowany, że znajdą się dla rodzin lokale. 
 

Burmistrz A. Ptak zaznaczył, że na ul. Malinie rezerwy terenu zostały już wyczerpane. 

Porozumienie z Ligą Obrony Kraju nie doszło do skutku. Obecnie próbujemy wykorzystywać 

nieruchomości, które są w zasobach MiG Pleszew, albo jak w przypadku Sienkiewicza 35 

zrobić generalny remont, rewitalizację i komercyjnie ją wydzierżawić, albo zastosować model 

Podgórnej 3,5, gdzie niszczymy całe nieruchomości i budujemy od nowa. Koszt infrastruktury, 



8 

 

to są nieruchomości w pełni uzbrojone MiG, albo PTBS nie ponoszą żadnych dodatkowych 

kosztów. Dodatkowo dochodzą ul. Bogusza, Poznańska i Mieszka I. Wszystkie nieruchomości 
są położone przy drogach publicznych, wykonanych i znowu nie mamy dodatkowych kosztów. 

Budowa w kolejnych miejscach, gdzie wymagana jest dodatkowa ingerencja powoduje, że 

mieszkania będą droższe. Są jeszcze dwie, trzy rezerwy lokalowe w centrum miasta, które 

możemy wykorzystać na budownictwo, czy to komercyjne, czy komunalne. Nie chcemy 

dopuścić do sytuacji tzw. rozlewania się miasta. Tendencja jest taka, że wykorzystuje się 

substancję mieszkaniową w centrach miast. Mówiąc o narożniku ul. Kolejowa-Ogrodowa jest 

to innej wagi sprawa, budynek naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 nie jest jedynym 

budynkiem, który wymaga remontu. Jest wiele budynków komunalnych, socjalnych w 

kiepskim stanie, w niektórych sytuacjach nie warto ich remontować, lecz prościej zburzyć. 

Jeżeli znajdą się środki finansowe, to budynek przy ul. Ogrodowej będzie wyremontowany. 

Teraz mówimy o 4, 5 inwestycjach, które dawają realny wzrost mieszkań różnego rodzaju od 
socjalnego poprzez komercyjny wykup na terenie MiG Pleszew. 

 

Radna R. Garsztka podziękowała za ujęcie budynku przy ul. Podgórna 5, gdyż często tam 

bywała, mieszkańcy zgłaszali stan, który był rzeczywiście straszny. 

 

Głosowano w sprawie: 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 

2024, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/44/2019 w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (21) 
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta 

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019 – 2021, 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 

2021,  
 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 
 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/46/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 protokołu. 

 

g) zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2019 rok, 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok, 
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Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/47/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 

protokołu. 

 

h) wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie, 

 

Głosowano w sprawie: 

wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,  

 
Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/48/2019 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do 

spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w 

Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

i) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2019-2032, 

 

Burmistrz A. Ptak poinformował, że radni otrzymali na tablety autopoprawki do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew oraz do zmiany budżetu Miasta i Gminy. 
 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2019-2032.  

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 
Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-
2032.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/49/2019 w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032. Uchwała stanowi załącznik 

nr 14 protokołu. 

 

j) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 
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zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

 
Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/50/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

Radny E. Kowcuń zapytał o kwotę 240 000 zł na objęcie udziałów w PTBS, czego to dotyczy? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek udzielił odpowiedzi radnemu Kowcuniowi informując, że jest 

dość nietypowa sytuacja, jeżeli chodzi o PTBS. Budynek, który budujemy na Placu 

Powstańców nie został dokończony przez firmę, która rozpoczęła prace budowlane. Obecnie 

jest ogłoszony przetarg na dokończenie tych prac. Jeden z przyszłych potencjalnych właścicieli 

mieszkania zrezygnował i zwrócił się do PTBS o zwrot wpłaconej kwoty, która została 
przekazana wykonawcy na dotychczasowe wykonane roboty. Powstał problem ze zwrotem, 

dlatego wspomożemy spółkę PTBS. Po sprzedaniu tego mieszkania będziemy mieć środki na 

koncie PTBS, ale patrząc na działalność spółki środki te raczej zostaną spożytkowane na 

budowę kolejnych nieruchomości. Musimy w tym momencie pomóc naszej spółce. 

 

Radny E. Kowcuń stwierdził, że myślał, iż dotyczy to czegoś innego, gdyż w tym temacie były 

pytania na ostatniej sesji i miały być prowadzone rozmowy z wykonawcą, ale najwidoczniej 

nie doszły one do skutku. Wycofał się jeden nabywca, ale kwota wydaje się być duża. Radny 

wskazał, że nie sądzi, aby wpłacił on kwotę 240 000 zł zaliczki na ten lokal. Zatem czego 

dotyczy reszta kwoty? My jako mieszkańcy dołożymy do tego budynku. Prawdopodobnie 

będziemy mieć jakieś roszczenie od wykonawcy, więc przekaz powinien być czytelny na co 
przekazujemy kwotę 240 000 zł? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział radnemu, że rozmowy z dotychczasowym 

wykonawcą były prowadzone cały czas. Próbowaliśmy go przekonać do wznowienia prac, lecz 

gdy próbowaliśmy przekazywać po raz kolejny plac budowy, wpływało pismo od wykonawcy 

z kolejnymi roszczeniami wobec PTBS. Nasza spółka uznała, że nie ma dalej sensu prowadzić 

w ten sposób dyskusji, czas jest przedłużany, a efektu pozytywnego nie ma. Wpłata, która 

została dokonana przez przyszłego nabywcę wynosiła 210 000 zł, a pozostałe 30 000 zł zostało 

po to, gdyby była potrzeba na uzupełnienie jakichś środków. Mamy roszczenie wobec 

wykonawcy i jest to sprawa prawna, nie chcemy przesądzać o kwotach. Na razie nie ma 
zagrożenia, abyśmy musieli dokładać do tej inwestycji. Założone środki w przetargu są na tym 

samym poziomie na jakim były dotychczas planowane. Z-ca Burmistrza przypomniał, że nie 

wszystkie mieszkania są jeszcze sprzedane i część środków musiał wyłożyć PTBS. 

 

6. Sprawy różne. 
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Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna wskazał, że w dniu wczorajszym miała miejsce 

ciekawa dyskusja związana z komunikacją miejską i zapoczątkowaniem jej rozwoju, dlatego 
poprosiła Burmistrza o przybliżenie tego tematu.  

 

Burmistrz A. Ptak potwierdził, że miała miejsce prezentacja założeń pewnej koncepcji 

funkcjonowania transportu publicznego. Koncepcji, która może się powieść pod pewnymi 

warunkami. Wersje ustawy o transporcie publicznym ciągle ulegają zmianie, więc prezentacja 

jaka miała miejsce, może mieć już inne brzmienie. Są pewne rzeczy, które wymagają 

wspólnego działania. Nie jest do końca rozstrzygnięta kwestia prawna, a mianowicie, czy 

model, który chcemy wprowadzić będzie korzystny pod kątem finansowania całego transportu 

publicznego. Transport opierałby się na 3 filarach – pierwszy, to środki z budżetów gmin, w 

chwili obecnej jest to kwota ok. 2 000 000 zł. Drugi filar to dopłaty z Urzędu Marszałkowskiego 

i one na razie funkcjonują do końca 2019 r., ale jeżeli nowa ustawa o transporcie publicznym 
pójdzie w tym kierunku, w którym idzie zostaną one utrzymane. Otwierając przewozy szkolne 

i rozszerzając je możemy pozyskać dodatkowe środki z UM szacowane na ok. 2 000 000 zł. 

Trzeci filar, to zapowiadany program rządowy dopłaty do 1 km i jest to 1 zł do wozokilometra. 

Koncepcja, którą przedstawiono zakładała, że w roku będzie ok 1 000 000 km, więc 

mielibyśmy dodatkowy 1 000 000 zł do budżetu. W efekcie mielibyśmy komunikację, która w 

mieście zapewnia nam kursowanie autobusów co pół godziny, a na terenach mniej 

zaludnionych co godzinę. Na tym etapie nie dotykamy sobót i niedziel, gdyż na pierwszym 

etapie jest przetarg i zorganizowanie tej komunikacji na nowo, aby uzupełnić obecnie 

funkcjonującą ofertę. Niezwykle ważna jest tu rola wszystkich samorządów łącznie z 

Powiatem. W projekcie rządowym, który się pojawia, ten dodatkowy 1 000 000 zł może 
otrzymać tylko Powiat. Bez włączenia się Powiatu i wspólnego działania wszystkich gmin, 

rozpisania przetargu na 5-6 lat, o wskazanym modelu można zapomnieć. Burmistrz złożył 

deklarację, że prezentacja zostanie udostępniona wszystkim radnym. Perspektywa jest dobra 

pod warunkiem wskazanej konstrukcji finansowej i wspólnego działania wszystkich 

samorządów łącznie z Powiatem. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek udzieliła odpowiedzi radnemu Kowcuniowi w temacie uchwały o 

tzw. zniżkach kierowniczych. Wskazała, że jeżeli chodzi o kadrę kierowniczą w jednostkach, 

w których organem prowadzącym jest MiG Pleszew mamy: 9 dyrektorów, 9 wicedyrektorów 

oraz 4 kierowników świetlicy, razem 22 osoby. Kolejno przeszła do dość trudnego tematu i 

dyskusyjnego, ale zaapelowała, aby nie urządzać dzisiaj debaty nad stanem oświaty, i 
zasadnością strajków. Prawdą jest, że prawo do strajkowania mają wszyscy pracownicy, takie 

samo prawo mają nauczyciele. Każdy może mieć odmienne zdanie i zapewne każde będzie 

zasadne. Na sali znajduje się Przewodniczący ZNP Pan Piotr Kowalik, który odpowie na 

pytania. Do sporu zbiorowego na 9 jednostek MiG Pleszew weszło 7 jednostek. Spór zbiorowy 

zapoczątkował naturalny kierunek do strajku. Żeby określić roszczenie nauczyciele z pomocą 

organizacji strajkowych, związków zawodowych weszli w spór zbiorowy z pracodawcą. Dla 

nauczycieli szkoły, pracowników oświaty pracodawcą jest dyrektor szkoły. Byliśmy 

gospodarzami mediacji, odbyły się rokowania, podpisywano protokoły rozbieżności, gdyż 

dyrektor nie był w stanie zrealizować żądań. Jesteśmy w przededniu strajków mówi się, że 

rozpoczną się 8 kwietnia. Wczoraj Przewodniczący ZNP był na spotkaniu i zapewne więcej o 
nim powie. Gotowość strajkowa w szkołach to 95%. Do strajku nie przystąpiło Przedszkole Nr 

1 i Przedszkole Nr 3. Czekamy z nadzieją na rozmowy ostatniej szansy, które mają się odbyć 1 

kwietnia pomiędzy Ministerstwem a stroną związkową. Wówczas będziemy wiedzieć, czy 

strajk odbędzie się na poważnie. Jeśli okaże się, że nauczyciele będą strajkować i nie odstąpią 

od swoich żądań wówczas prawdopodobnie powołamy zespół wspierający dla szkół, aby w 

trudnych momentach organizacyjnych wesprzeć dyrektorów. Do zespołu zaprosimy instytucje 
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kultury, Muzeum, Komisję Oświaty i Kuratorium Oświaty. Zespół wspierający musi działać w 

oparciu o zasady, szukamy umocowań prawnych. 
 

Pan Piotr Kowalik Przewodniczący ZNP w Pleszewie potwierdził, że prawdą jest, iż decyzja 

jest trudna i przymierzano się do niej od dawna. Czekamy na ostatnią szansę, która ma być 1 

kwietnia. Wskazał, że liczy, iż szansa będzie spełniona, że 1 kwietnia z sali dialogu społecznego 

wyjdzie strona rządowa i związkowa i staną obok siebie stwierdzając, że doszli do 

porozumienia. Jeżeli taka sytuacja nie nastąpi, to 8 kwietnia rozpoczniemy strajk. Już dzisiaj 

dyrektorzy placówek oświatowych po wczorajszym posiedzeniu Zarządu Oddziału otrzymali 

kolejny już komplet dokumentów i już dzisiaj dyrektorzy wiedzą, że 8 kwietnia rozpoczyna się 

strajk, chyba, że wydarzy się coś pozytywnego. Mówiąc o procedurach wskazał, że działania 

wynikają z ustawy z 1991 r. o rozwiazywaniu sporów zbiorowych. Wskazał, że jeżeli będą 

pytania jest do dyspozycji radnych. 
 

Z-ca Burmistrza I. Świątek dodała, że jeżeli będą jakieś wątpliwości, to stroną jest dyrektor 

szkoły, który odpowiada za organizację i bezpieczeństwo pracy i będzie informował rodziców 

na bieżąco o etapie sporu wszystkimi dostępnymi narzędziami informacyjnymi.  

 

Radny B. Kaczmarek wskazał, że 21 grudnia 2019 r. podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-

2023”. Program ten jest skierowany do osób, które spełniają kryterium dochodowe 

przekraczające 150% z ustawy o pomocy społecznej. Radny przedstawił podstawę prawną 

uchwały i stwierdził, że pojawił się problem, gdyż w momencie podejmowania uchwały 
powinna być podjęta jeszcze jedna uchwała o podwyższeniu kryterium dochodowego do 150%, 

gdyż w tym momencie nie mamy tego kryterium. Jest mowa o tym kryterium w uchwale, ale 

nie jest to źródło prawa dla obywateli. W załączniku jest mowa o 150%, ale jest to w zasadzie 

powielenie uchwały Rady Ministrów, ale nie jest to wprost przepis. Doprowadza to do sytuacji,, 

że nie skorzystają osoby, które mają powyżej 100% kryterium dochodowego. Radny wskazał, 

że nie wie, czy jest jeszcze czas na podjęcie takiej uchwały. W 2014 r. gdy podejmowano 

program osłonowy postępowano analogicznie i uchwała o podwyższeniu kryterium 

dochodowego była wówczas podjęta. Rada Ministrów wskazała terminy do składania 

wniosków, środki dzielone są do końca marca, więc czy wniosek został złożony? Co z 

kryterium dochodowym, będziemy traktowani jako osoby do 100% i pewna grupa zostanie 

pominięta? Przeglądając Dzienniki Urzędowe można zauważyć, że wszystkie gminy dookoła 
mają podjęte takie uchwały. Zatem, czy w tym momencie możemy jeszcze podjąć taką uchwałę, 

żeby wszystko naprawić? 

 

Pani Justyna Zawieja Dyrektor MGOPS w Pleszewie wskazała, że zachodziła konieczność 

zmiany tego programu. Pomoc państwa w zakresie dożywiania zgodnie z Ministerstwem 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej była do roku 2020 r. Pojawił się nowy program, kryterium 

150% jest w załączniku i proceduralnie wszystko jest zawarte. Pani dyrektor wskazała, że 

sprawdzi jeszcze wszystko, ale dokument był konsultowany z Wydziałem Prawnym. 

 

Burmistrz A. Ptak stwierdził, że materiał jest zbyt skomplikowany, aby teraz go rozstrzygnąć. 
Zadeklarował, że jeżeli będzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej, to jesteśmy w stanie 

to zrobić. Sugestia radnego Kaczmarka musi być przeanalizowana. 

 

Radny B. Kaczmarek oznajmił, że wskazanie w załączniku 150% kryterium dochodowego nie 

jest to wskazanie, że zostało one podniesione. Załącznik mówi tylko o realizacji programu i do 
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kogo jest skierowany i to na pewno nie jest źródło prawa, które podnosi kryterium do 150%, 

zatem jest konieczność podjęcia tej uchwały. 
 

Radna E. Hyla stwierdziła, że na Komisji Oświaty temat ogólnopolskiego strajku nauczycieli 

był poruszany, ale chciała się dowiedzieć, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Co z opieką 

nad dziećmi w przypadku strajku? Co z przedszkolami, egzaminami gimnazjalnymi? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek poprosiła o cierpliwość. W dniu 1 kwietnia będzie wiadomo o wiele 

więcej, wówczas się okaże, czy strajki są faktem. Dyrektorzy będą informować oficjalnie co 

dalej.  

 

Radny K. Szehyński stwierdził, że ubolewa, iż skacze się po tematach. Odniósł się do 

egzaminów stawiając się w roli ucznia wskazał, że teraz uczeń nie wie, czy podejdzie do 
egzaminu, czy uda się zorganizować nauczycieli, którzy pozwolą, żeby się odbył zaplanowany 

egzamin, ale co jeżeli się nie odbędzie, to jak dalej będzie wyglądała droga tego ucznia? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek wskazała, że za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor. Jest 

to trudna sytuacja, gdyż stoi on w opozycji do swoich najbliższych współpracowników, 

kolegów. Stoi przed technicznym rozwiązaniem jak zorganizować te egzaminy. W dniu 8 

kwietnia nauczyciele przyjdą do pracy i dopiero wtedy okaże się ilu wpisze się na listę 

strajkową. Wtedy też dyrektor będzie wiedział, jakie ma zasoby pracownicze. Do tego dnia nie 

będzie wiedział więcej niż wie w tej chwili. 

 
Radny G. Jenerowicz stwierdził, że mówi się, iż wszystko zależy od dyrektora, ale on nie ma 

żadnych narzędzi, jeżeli chodzi o rozwiązywanie sporu o finanse. Jest to trudne do rozwiązania 

i my tego też nie załatwimy. Pozostaje czekać na to co się wydarzy 8 kwietnia. Radny wskazał, 

że jest nie tylko radnym, ale również nauczycielem i wychodzi z założenia, że nauczyciel ma 

prawo domagać się praw dla siebie. My jako radni musimy myśleć o uczniach i społeczności 

lokalnej, są to sprawy trudne do pogodzenia, nie do załatwienia nawet w naszym gronie. 

Kolejno poruszył temat informacji Burmistrza o zarządzeniach, gdzie wskazano stypendia za 

wysokie wyniki sportowe. Zaznaczył, że warto wyróżnić takie osoby. Radny zapytał, czy 

można znaleźć sposób na wyróżnianie tych, którzy są uzdolnieni w kierunku artystycznym: 

muzycznie, plastycznie? Jest to inwestycja w przyszłość i naszemu miastu przydałaby się 

wrażliwość tych, którzy potrafią patrzeć inaczej na otaczającą nas rzeczywistość. Teraz 
zapewne nic nie załatwimy, ale warto o tym już pomyśleć teraz. Następnie poruszył temat 

nowych inwestycji mieszkaniowych. Spacerując obok bloku na Maliniu jeszcze jesienią rosło 

tam dużo drzew, teraz nie ma  nic. Czy jest to kwestia problemu chwilowego, drzewa uschły, 

czy zmieniła się koncepcja związana z otoczeniem obiektu?  

 

Radny J. Noskowski poruszył temat rolnictwa i wskazał, że otrzymuje telefony od rolników, 

którzy zajmują się produkcją bydła, czy też mleka. Mają oni problem z pozostałościami po 

foliach kiszonkarskich, sianokiszonkach. Co trzy miesiące odbierała to firma za drobną opłatą, 

teraz nie ma tego kto zrobić. Zatem poprosił o odpowiedź, co w tym temacie zrobić? 

 
Radny E. Kowcuń stwierdził, że odebrał to tak, że jeżeli nauczyciele zastrajkują, to egzaminy 

przeprowadzą osoby z zespołów wspierających. Jak będzie z egzaminami, czy w komisji mogą 

być jakieś inne osoby? Ponadto, czy wiemy, jak wygląda sytuacja w szkołach, przedszkolach, 

które prowadzą Stowarzyszenia? Czy tam też będą strajkować nauczyciele? 
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Z-ca Burmistrza I. Świątek wskazała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych uregulowań 

prawnych, aby osoby z zewnątrz przychodziły przeprowadzać egzaminy gimnazjalne. Być 
może coś się w tym zakresie zmieni. Wszystkimi kierują emocje, ale na dzień dzisiejszy nie 

widać innego rozwiązania, jak reorganizację 8 kwietnia, kiedy dyrektor będzie wiedział ile ma 

osób, które podejdą do pracy. Kolejno odniosła się do propozycji radnego Jenerowicza w 

sprawie wyróżniania osób uzdolnionych wskazała, że jest ona dobra i zaproponowała, aby ją 

przepracować na Komisji Oświaty. 

 

Radny K. Szehyński stwierdził, że jest zagrożenie, że egzamin się nie obędzie i czy uczeń, wie 

co będzie dalej? Czy odbędzie się za dwa tygodnie, co będzie później? Jest niewiadoma? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek wskazała, że na dzień dzisiejszy nikt nie udzieli odpowiedzi na takie 

pytania, czekamy na rozwiązania systemowe. 
 

Burmistrz A. Ptak odnosząc się do tematu drzew stwierdził, że w tym miejscu były one dość 

nieszczęśliwie posadzone. Pewien obszar jest planowany przez Miasto do nasadzeń i 

całościowo podejdziemy do kwestii zieleni w tym miejscu. Kolejno w temacie uzdolnionej 

młodzieży wskazał, że musi być zaangażowanie Komisji Oświaty, ale i dyrektora Domu 

Kultury, który w swojej koncepcji funkcjonowania Domu Kultury przedstawił kwestie 

związane z wyróżnianiem osób artystycznie uzdolnionych. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek nawiązując do słów radnego Noskowskiego wskazał, że firma 

nadal odbiera odpady. Kurenda informacyjna z cennikiem zostanie skopiowana i przekazana 
sołtysom z terenów wiejskich. Jest to oferta tej samej firmy, która dotychczas odbierała odpady. 

Zatem problem zapewne niedługo zniknie. Kolejno w temacie drzew zaznaczył, że często jeździ 

tą drogą do PTBS-u. Zieleń została posadzona, aby teren zabezpieczyć przed parkowaniem. 

Niestety tak się nie dzieje, przygotowane parkingi stoją puste, a w nieodpowiednich miejscach 

parkują pojazdy. Dopóki sami nie znajdziemy w sobie innego podejścia do zieleni, tak się 

będzie działo.  

 

Radny E. Kowcuń upomniał się o odpowiedź, czy w szkołach niepublicznych też będzie strajk? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek wskazała, że nie ma takiej wiedzy. 

 
Radny K. Szehyński zapytał, czy znany jest już termin w sprawie konsultacji społecznych w 

sprawie drogi S11? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek wskazał, że z wstępnej informacji wynika, że konsultacje dla 

MiG Pleszew mają się odbyć 8 maja 2019 r. o godz, 16.00. Zaproponowaliśmy halę przy ZSP 

nr 3. Na ten moment jest propozycja jednego spotkania. Jak będzie potwierdzenie, to mamy 

zapewnienie ze strony GDDKiA oraz projektantów, że otrzymamy odpowiednią ilość 

plakatów, które rozwiesimy w tych miejscach, gdzie jest najwięcej osób zainteresowanych 

przebiegiem drogi. 

 
Radny J. Noskowski podziękował za odpowiedź i poprosił sołtysów, aby dotarli do tych, którzy 

zajmują się produkcją mleka i bydła. 

 

Radna W. Gil odnosząc się do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zasygnalizowała, 

aby był upubliczniony telefon, gdzie można zgłosić takie zwierzę. 
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Radny D. Dryjański stwierdził, że temat poruszył już na Komisji Budżetu, ale pragnie 

przypomnieć Burmistrzom, że jeżeli będą prowadzić rozmowy z GDDKiA, to należy 
wspominać o budowie nieskończonego chodnika pieszo-rowerowego Piekarzew-Pleszew. 

 

Radna M. Wysocka-Balcerek wskazała, że na zebraniu osiedlowym przedstawiono plan 

„gospodarskiej wizyty”, którą zamierza się przeprowadzić na terenie Pleszewa, na czym to 

będzie polegać? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że będzie to dotyczyć przede wszystkim weryfikacji 

wniosków, które były zgłaszane podczas zebrań wiejskich i osiedlowych. Część z wniosków 

jest nam bardzo dobrze znana, ale są i nowe, dlatego chcemy zweryfikować potrzebę i 

skonfrontować to z możliwościami finansowymi budżetu MiG Pleszew. Kolejno w kwestii 

rozmów z GDDKiA oznajmił, że takie rozmowy się odbyły, dotyczyły chodnika 
Krzywosądów-Kuczków-Janków, ul. Marcinkowskiego, zjazdu w ul. Słoneczną w 

Suchorzewie oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Piekarzew-Pleszew. Jest nasza deklaracja, 

że wykonamy dokumentację projektową. Pojawiła się pewna szansa na realizację południowej 

obwodnicy, ale na razie są to prace na wstępnym etapie uzgodnień.  

 

 

Przygotował(a): Paulina Tecław 

________________________________________ 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 

 
 

Protokółowała:                                                                                Przewodniczący Rady:        

 

Paulina Tecław                                                                                Adela Grala – Kałużna 
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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 VI/41/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących 

z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Pleszew, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr VI/42/2019 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, 

wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a 

także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu 

powierzono stanowisko kierownicze, 
Załącznik nr 8 – uchwała nr VI/43/2019 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 

2019 r, 

Załącznik nr 9 – uchwała nr VI/44/2019 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr VI/45/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta 

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr VI/46/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021,  

Załącznik nr 12 - uchwała nr VI/47/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr VI/48/2019 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki 

pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr VI/49/2019 w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr VI/50/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 

na rok 2019. 

 

 

 

 

 

 
 

 


