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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr IX/2019 

 

IX Sesja w dniu 18 czerwca 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 18 czerwca 2019 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:47 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. 

Otwarcia IX Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna, która stwierdziła,  

że na sali znajduje się 20 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

d) określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

g) zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

i) zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki 

w Pleszewie, 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 

2032, 

k) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

7. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak zwrócił się z prośbą o uzupełnienie porządku obrad o punkt 6 pn." Przyjęcie 

Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego przeniesienia siedziby Przedsiębiorstwa 

Komunalnego". 

Głosowano wniosek w sprawie: 

wprowadza się punkt 6 pn." Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego 

przeniesienia siedziby Przedsiębiorstwa Komunalnego". 

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 



3 

 

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy. 

6. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczące przeniesienia siedziby 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy  jakości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

d) określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

g) zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

i) zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki 

w Pleszewie, 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 

2032, 

k) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

8. Sprawy różne. 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z dnia 30 maja 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 
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NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny K. Szehyński zadał pytanie dotyczące zarządzenia nr 101. Na jakiej podstawie została 

ustalona kwota wyceny lokalu mieszkalnego? Często jest tak, że Miasto wyraża zgodę, aby 

lokal został zakupiony. Czy to jest indywidualna procedura? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że zasady sprzedaży nieruchomości i lokali 

ustalone są według uchwał Rady Miejskiej. Kwota, za jaką Miasto będzie sprzedawało daną 

nieruchomość zawsze ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego poprzez operat 

szacunkowy wyceny nieruchomości. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna odniosła się do zarządzenia nr 99  

i zapytała, czy wykupienie 3, 4 działek wystarczy na drogę. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że nie jest to wystarczająca część działek 

wykupionych, prócz nich jest jeszcze jedna. Powoduje to, że do końca tej drogi nie będziemy 

mogli wykonać i nie będzie jej można połączyć z drogą na Nową Wieś. Nie ma również zgody 

Generalnej Dyrekcji na wykonanie skrzyżowania w obrębie drogi krajowej nr 11. Są to 

elementy, które póki co nie pozwalają nam na zrealizowanie tego zadania.  

 

5. Informacja o stanie oświaty w Mieście i Gminie Pleszew i perspektywy. 

 

Burmistrz A. Ptak wprowadził radnych do tematu dotyczącego oświaty. Powiedział, że stoimy 

w obliczu dużego problemu. Zmienia się ustrój i jest dość istotna korekta w finansowaniu zadań 

oświatowych. Dodał, że od 1989 roku było ponad 20 Ministrów Edukacji Narodowej. Po 

wprowadzeniu gimnazjów, Ministrów było natomiast ok. 13. Każdy miał swoje własne 

koncepcje dotyczące funkcjonowania oświaty. Jedne były bardziej widoczne dla jednostek 

samorządu terytorialnego w czasie gdy zmieniały się zasady finansowania, drugie związane 

były ze zmianą dotyczącą podstawy programowej. Spowodowało to, że system oświaty  

w Polsce jest mało stabilny.  

Dodał, że czeka nas rewolucja w gospodarce odpadami. Ważnymi sprawami są również kwestia 

MGOPS-u i mieszkalnictwa.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek poprzez prezentację multimedialną szeroko omówiła temat oświaty. 

Wspomniała, że nie należy on do tematów łatwych.  

 

Na salę posiedzeń wszedł radny E. Kowcuń. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek wymieniła problemy występujące w oświacie. Są nimi: niestabilny 

system prawny, subwencja nie zaspokajająca kosztów wynagrodzeń, dotacja podręcznikowa. 

Powiedziała, że Karta Nauczyciela, która jest głównym dokumentem jaki reguluje prace 

nauczyciela w szkole była zmieniana 150 razy. Badanym przez nas okresem są lata  

2007 – 2018. Zadaniami jakimi zajmuje się Wydział Edukacji to elektroniczna obsługa faktur, 

rozliczanie VAT-u, kontrola i organizacja dowozów, system informacji oświatowej, za którego 

pomocą będzie naliczana subwencja oświatowa, itp. Powiedziała, że każda nowa podstawa 

programowa powoduje wydanie nowych podręczników lub doskonalenie zawodowe 

nauczycieli, a więc generuje koszty. Wymieniła jakie decyzje może podejmować Rada Miejska 
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oraz za co odpowiada Burmistrz, jeżeli chodzi o oświatę. Dokładnie wyjaśniła pojęcie luki 

finansowej i podała przykłady. Przedstawiła stopnie awansów zawodowych nauczycieli, które 

w tej chwili są następujące: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany. Burmistrz 

wskazała wysokość wynagrodzeń nauczycieli, liczbę nauczycieli i uczniów w szkołach, koszty 

ponoszone na uczniów co do różnych zajęć, dowozy do szkół jakie są realizowane przez Miasto 

oraz poruszyła problem braku młodych osób, które chciałyby wdrożyć się w system nauczania.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że większość slajdów miała podłoże finansowe. Dodał, że każda 

gmina, powiat a może nawet województwo w Polsce organizują realizację obowiązku 

szkolnego i ponoszą odpowiedzialność za finansowanie szkół.  

 

Radna E. Hyla podziękowała Pani Burmistrz za wnikliwe i merytoryczne przedstawienie 

sytuacji mającej miejsce w oświacie poczynając od kwestii prawnej po kwestię finansową. 

Dodała, że mimo wzrostu subwencji, luka jest coraz większa i skądś będziemy musieli te środki 

pozyskiwać. Zapytała, czy w związku z przedstawioną perspektywą i oszczędnościami, 

przewidziane są cięcia związane z utrzymaniem budynków i całą infrastrukturą. Powiedziała, 

że członkowie Komisji Oświaty i Kultury jeżdżą po szkołach i widzą jakie są potrzeby 

chociażby dotyczące samej infrastruktury. Mimo luki, nie możemy sobie pozwolić o niej 

zapomnieć. Czy dla zwalnianych nauczycieli szukaliśmy miejsc pracy? Czy były podejmowane 

jakieś działania? 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że nie możemy dopuścić do tego, aby infrastruktura 

albo jakość edukacji w Pleszewie uległa zmianie na gorsze. Powiedziała, że będziemy szukać 

środków zewnętrznych, natomiast ze swoich środków zaplanowaliśmy sfinansowanie pracowni 

komputerowych w trzech jednostkach pleszewskich: w ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3.   

W wakacje będą budowane nowe pracownie terminalowe, na to zadanie mamy 150 000 zł. 

Wzięliśmy udział w Wieloletnim Rządowym Programie „Posiłek w szkole i w domu”. 

Będziemy realizować jeden z modułów, który dotyczy zadań związanych z organizacją, 

modyfikacją, remontami kuchni, jadalni, stołówek. Napisaliśmy projekt dla pięciu jednostek, 

prócz Lenartowic, ponieważ nie spełniamy tam technicznych warunków. Jako jedyny organ 

prowadzący w Wielkopolsce dostaliśmy pełne dofinansowanie w kwocie 80 000 zł na każdą 

jednostkę, którą braliśmy pod uwagę. Dodała, że dziś podpisywała umowę, pieniądze wpłyną 

w najbliższych dniach. Środki własne na ten projekt w wysokości 20% szkoły mają na swoich 

kontach. Planujemy również remont przedszkola nr 1 i przedszkola nr 3, naprawę hydroforów 

w Kowalewie. 

Dodała, że osobiście rozmawiała z przedstawicielem Powiatu i dyrektorami szkół 

ponadgimnazjalnych. Od jednego z dyrektorów dostaliśmy konkretną informację o liczbie 

godzin, którymi będzie dysponował. Na styczniowym zebraniu, te informacje publicznie 

przekazała dyrektorom do dyspozycji.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że oszczędności muszą być. Działania były podejmowane,  

w prezentacji było wskazane ponad 5,5 mln zł na termomodernizację. Wszystkie 

termomodernizacje prowadzone w obiektach szkolnych pochodziły z dotacji. Były to dotacje 

od 50% do 75%. Ponad 80% kosztów w oświacie to wynagrodzenia pochodne.  

 

Radny B. Kaczmarek podziękował za wyczerpujące przedstawienie informacji o oświacie. 

Powiedział, że prezentacja ukazała smutny obraz oświaty. Radny zapytał co się stało. Przecież 

miało być lepiej po reformie. Powiedział, że albo Pani Burmistrz przedstawiła nam nie taką 

rzeczywistość albo Pani Zalewska mijała się z prawdą. Powiedział, że jeżeli w tak szybkim 

tempie wprowadza się reformę oświaty, nie analizuje się ani nie przeprowadza się badań, które 
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identyfikowałyby podstawowe problemy występujące w oświacie, to jest tego taki efekt a nie 

inny. Na terenie Miasta i Gminy Pleszew, jeżeli chodzi o aspekt finansowy nie jest jeszcze tak 

źle. W kadencji 2006 - 2010 natomiast mieliśmy dylemat czy budować osobne gimnazjum. 

Gdybyśmy je wybudowali, byli byśmy o tyle w dobrej sytuacji, że w szkołach można by było 

rozdzielić dzieci młodsze od starszych. Mieliśmy początkowo zezwolenie na przedłużanie na 

taki stan rzeczy a później z tego co Pan Burmistrz mówił, zgodę na czas nieokreślony. Jeśli 

chodzi o finanse, pojawił się raport NIK-u i ekspertów, którzy przeprowadzili analizy. Wynika 

z niego, że subwencja oświatowa wzrosła o 6%, wydatki samorządów 12% w skali kraju. 

Kilkadziesiąt samorządów wystąpiło do Ministerstwa Edukacji, zostało to przekazane do 

Ministerstwa Finansów i pewnie sprawa skończy się w sądzie o pokrycie wydatków 

związanych z reformą. Są to kwoty milionowe w poszczególnych miastach. 

W 1/3 szkół po analizach okazuje się, że warunki pogorszyły się, a w 56% na pewno się nie 

poprawiły. Zapytał, czy nauka w systemie zmianowym będzie miała miejsce na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew. W skali kraju, w ośmioklasowych szkołach podstawowych wzrósł 

współczynnik zmianowości, nauka będzie trwała średnio przez 11 godzin, od 7:15 do 18:30. 

Istnieje także utrudniony dostęp do pracowni przedmiotowych, świetlic, sal gimnastycznych. 

Na styczeń 2019 r. jeżeli chodzi o chemię, fizykę w ¼ szkół brakuje pracowni. Jak wygląda to 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew? W tym roku, uczniowie będą kończyć jednocześnie 8 klasę 

podstawową i 3 klasę gimnazjum, a miejsc w szkołach nie przybędzie. Jak z tym poradzi sobie 

Miasto? O 55% w skali kraju wzrosła ilość „nauczycieli wędrujących”, są to nauczyciele, 

którzy łączą etaty w kilku szkołach. Problemem jest mała dostępność takich nauczycieli dla 

uczniów, ponieważ mają oni mniejszy kontakt z uczniami i powoduje to, że nie są 

zaangażowani w życie konkretnej placówki.  

W roku 2018 - 2019 zmniejszyła się o połowę liczba zajęć pozalekcyjnych. Jak to wygląda na 

terenie Miasta?  

Kolejnym aspektem jest podstawa programowa. Przypomniał radnym, że „170 ekspertów” 

pracowało nad podstawą programową oraz, że Pani Minister nie chciała ujawnić nazwisk tych 

ekspertów. Okazuje się, że 20% z nich to byli eksperci rekomendowani przez instytucje 

związane z systemem oświaty, a 80% ekspertów jest nam nieznanych. Mimo tego, że zapadł 

już wyrok sądowy o ujawnieniu nazwisk, zostało wniesione odwołanie. Program w szkołach 

jest przeładowany, bardzo obszerny, niespójny. Dzieciom w siódmych i ósmych klasach doszły 

przedmioty tj. fizyka, chemia, biologia, dodatkowy język obcy. Maja one zajęcia po 8 godzin  

i nie są w stanie wszystkiego przerobić. W szkołach jest realizowane ok. 60% podstawy 

programowej, resztę pracy dzieci wykonują w domu. Prowadzi to do tego, że nie mają czasu na 

zajęcia, którymi się interesują. 91% rodziców sądzi, że ich dzieci poświęcają na naukę więcej 

czasu niż przed reformą, uczą się dziennie przez ok. 3 godziny. Nie chodzi o to, żeby dzieci się 

nie uczyły. Mamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli na terenie Miasta i Gminy Pleszew, jest 

bardzo dużo dyplomowanych nauczycieli, ale za kilka lat może pojawić się problemem taki, że 

będzie bardzo mało młodych ludzi, którzy będą chcieli wdrożyć się w zawód nauczyciela.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna poprosiła, by mniej odnosić się do aspektu 

politycznego, ponieważ owszem możemy go kształtować, ale skupmy się na tematach  

i problemach związanych z Miastem i Gminą Pleszew. Dodała, że na tematy polityczne będzie 

można się bardziej wypowiadać przed wyborami.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że w jego wypowiedzi nie było aspektów politycznych oraz, 

że zadawał pytania jak sytuacja wygląda na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że prosi o skrócenie 

wypowiedzi, ponieważ zacznie się dyskusja, a mamy do przeanalizowania jeszcze kilka 
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punktów. Dodała, że każda osoba z klubu może zabrać głos i zadać pytanie merytoryczne, aby 

dyskusja była skrócona.  

 

Radna R. Garsztka podziękowała za merytoryczną prezentację. Odniosła się do slajdu  

z prezentacji i powiedziała, że nauczyciele mianowani i dyplomowani są w różnym wieku  

i przejdą na świadczenia kompensacyjne i emerytalne. Zapytała czy nie będzie 

niebezpieczeństwem w kolejnych latach, jeżeli te młode osoby  dostaną wypowiedzenia, znajdą 

inną pracę, choć mogłyby zastąpić tych nauczycieli, którzy przejdą na emerytury lub na 

świadczenia kompensacyjne.   

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy analizujemy, by zniwelować różnicę, która wzrasta na 

niekorzyść Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w wydatkach na oświatę. Czy są na to jakieś 

szanse? 

 

Radny M. Ładziński powiedział, że prezentacja Pani Burmistrz obrazuje, że dobrych zarządów 

Platformy też nie było. Była także bardzo wysoka luka subwencji. Odniósł się do ekspertów 

Pani Zalewskiej i powiedział, że był też taki ekspert, który z zawodu był fryzjerem i doradzał 

Minister Sportu. Minister Sportu zapytana jaki problem widzi w trzeciej lidze hokeja, 

powiedziała, że nad tym intensywnie pracuje, tylko że w Polsce takiej ligi nie ma.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że na sytuację patrzy jako nauczyciel, ponieważ sam nim jest. 

Dodał, że w przedstawionej prezentacji ukazano, że spada liczba uczniów, a rośnie liczba 

nauczycieli. Radny zauważył w raporcie z ostatniej sesji, że spada liczba mieszkańców,  

ale wzrasta liczba kilometrów rur kanalizacyjnych. Zmienił się system, który wymaga od 

szkoły, czyli nauczyciela wspomagającego, wspierającego, indywidualnej ścieżki rozwoju, 

nauczania indywidualnego, zajęć socjoterapeutycznych. Powiedział, że nie rozumie, w jaki 

sposób uczeń ma mieć w tym samym momencie co jego klasa, zajęcia indywidualne z tym 

samym nauczycielem. W praktyce dzieje się zupełnie inaczej, bo jeszcze nauczyciele nie 

nauczyli się rozdwajać. Jeżeli chodzi o to, że wrasta liczba nauczycieli, to w 2018 było 363 a 

w 2014 - 362. Jak to wygląda w innych instytucjach związanych z oświatą? Byłoby to 

wyjaśnienie pewnej tendencji, czy spadła liczba pracowników Kuratorium Oświaty, 

pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy rozwiązano agendy rządowe lub  

pozarządowe typu Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji albo Centrum 

Edukacji Obywatelskiej. Brak spadku zatrudniania, to nie jest tendencja, że próbuje się 

utrzymać nauczycieli. Podziękował Pani Burmistrz za poruszenie tematu czasu pracy 

nauczyciela. Zapytał, czy ma jakieś informacje na temat badań, które przeprowadził na zlecenie 

Ministerstwa, Instytut Badań Edukacyjnych. Z badań wyszło, że nauczyciel pracuje 47 godzin 

tygodniowo. Było to kilka lat temu. Od tej pory nie zauważył, żeby do szkół trafiła Państwowa 

Inspekcja Pracy i sprawdziła, dlaczego są łamane podstawowe prawa pracowników, czyli 

nauczycieli albo żeby kuratorium zrobiło jakąś kontrolę, dlaczego nauczyciele pracują więcej 

niż pozwala na to prawo. 

Dodał, że dodatkowe zadania samorządu to także dodatkowe zadania nauczycieli. Etaty 

bibliotekarzy w ramach oszczędności są odcinane w szkołach, jest to zrozumiałe, ale na 

przykładzie dużej szkoły, 700 uczniów, czyli 10 książek średnio na każdego nauczyciela. Przez 

ręce bibliotekarki musi przejść 7000 podręczników. To jest czynność, którą trzeba fizycznie 

wykonać. Bibliotekarz musi te książki zobaczyć, wpisać, zarejestrować. Te zadania są 

rozdzielane także na poszczególnych nauczycieli.  

Do wymienionych programów, które istnieją w szkołach można by dodać jeszcze programy 

pomocowe, socjalne jak owoce i warzywa w szkole, mleko. Są to kolejne rzeczy, które 

wymagają fizycznej pracy od pracowników szkoły, ponieważ są to dodatkowe zadania. Dodał, 
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że zauważył jeszcze jako dyrektor, że kadra będzie w wieku mniej więcej 50 lat. Zwrócił uwagę, 

że taki stworzono system. Kiedyś nauczyciele mieli prawo wcześniejszej emerytury. Gdyby ten 

system utrzymać, to rozwiązano by kilka spraw, z którymi jest teraz problem, nie starzałoby 

nam się grono i byłaby możliwość wymiany pokoleniowej, która następowałaby  

w sposób naturalny. Dzisiaj, młody nauczyciel może znaleźć pracę w szkole tylko wtedy, gdy 

inny, starszy nauczyciel się rozchoruje. Młode, wykształcone nauczycielki z czterema różnymi 

językami nie przyjdą do szkół, bo nikt ich tam nie chce, są one w Holandii, Anglii, Niemczech. 

To, że taką mamy sytuację to nie jest wina pracowników szkoły, czy nauczycieli. Sytuacja ta 

narastała przez całe lata i trzeba ją naprawić. Problemem natomiast jest to, że cały koszt 

naprawy oświaty spadnie znowu na nauczycieli i pracowników szkół. Powiedział, że dodatek 

motywacyjny wynosi 100 zł. W klasie 25 osobowej i 20 dni w miesiącu, czyli wychowawca 

dostaje na każdego ucznia 13 gr dziennie. Trzeba wziąć pod uwagę, że naszymi dziećmi 

zajmuje się sfrustrowany nauczyciel, który dostaje 13 gr dziennie. Jeżeli jedzie na wycieczkę 

dwudniową, to za dwa dni dostanie 26 gr, nawet wtedy kiedy będzie musiał sprzątać autobus, 

bo dziecko się rozchoruje po drodze, jeżeli będzie musiał znieść dziecko z góry, bo na szczycie 

się okaże, że ma lęk przestrzeni. 

Odniósł się również do kwestii dwuzmianowości jaką poruszył radny B. Kaczmarek. Zapytał, 

czy w związku z tym, że zniknie ze szkół dwuzmianowość (ZSP nr 2, ZSP nr 3) ubywają 3 

oddziały to czy można by to unowocześnić. Odniósł się także do kwot wydatkowanych na 

szkołę. Luka wynosi ok. 13 mln w stosunku do tego co otrzymujemy na szkołę, Miasto musi 

dopłacać, ale to dopłacanie idzie w koszty szkoły, chociaż wcale nie musiało to tak być. 

Przykładem jest basen dla uczniów. Można by to było potraktować jako koszt nie szkoły,  

a Miasta po to żeby dzieci mogły korzystać z basenu. Lepiej jak nauczyciele dostają pieniądze 

w godzinach ponadwymiarowych zamiast dodatku jednorazowego. Podał przykład gdy 

nauczyciel zarabia 3 500 zł, w Pleszewie jest to 5 500 zł i tam jest ten jednorazowy dodatek. 

Trudno osiągnąć średnie wynagrodzenie, jeżeli dodatki motywacyjne, wychowawcze mamy na 

poziomie 100 zł. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że wychodzi na to, że system 

jest źle sformułowany i brakuje środków. 

 

Radna J. Molska powiedziała, że rośnie ilość dzieci korzystających z poradni psychologiczno- 

pedagogicznych, przez co wzrastają koszty utrzymania szkół. Dodała, że boi się, że to będzie 

coraz bardziej wzrastało, tych dzieci będzie coraz więcej. Jest to związane z obciążoną 

podstawa programową, na która niestety nie mamy wpływu. Wskazała, że usłyszała opinie 

lekarzy na ten temat. Okazuje się, że dziecko między 8 a 12 rokiem życia powinno aktywnie 

spędzać czas minimum 2 godziny dziennie. Nasze dzieci tych 2 godzin niestety nie mają.  Radna 

apeluje abyśmy mieli wpływ na podstawę programową.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że w klasie 7, 8 dochodzą 

zajęcia z biologii, matematyki, fizyki. Są to bardzo trudne przedmioty. Jak wyrównać lukę 

informacyjna? Dzieci kończą 6 klasę z przyrodą, gdzie są to szczątki informacji o fizyce, 

biologii. Za naszych czasów byłaby to klasa 4 jeżeli chodzi o typ wiadomości, które są niewiele 

wnoszące, proste. Nagle dzieci teraz zaczną się uczyć fizyki, biologii, które są trudne. 

Zaproponowała, by porozmawiać z nauczycielami, metodykami, aby wyrównać lukę tej 

wiedzy, tych informacji np. zajęciami dodatkowymi. Bez fizyki, matematyki, biologii, bez 

przedmiotów typowo ścisłych, trudno jest później organizować sobie życie.  

Radny B. Kaczmarek powiedział, że wspomniano, że wzrośnie dodatek za wychowawstwo do 

300 zł. W tej chwili z naszego regulaminu wynika, że jest to 100 zł. Będziemy musieli w takim 

razie ten regulamin zmienić i dostosować to 300 zł. Czy otrzymamy na to pieniądze? 
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że wie jak wygląda sprawa z zajęciami 

dodatkowymi. Jeżeli córka kończyła zajęcia prawie codziennie o godzinie 15:15, to trudno jest 

wygospodarować kolejne godziny na dodatkową naukę, kiedy musiała również wykonać pracę, 

która była zadana do domu. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała na wszystkie pytania radnych. 

Regulamin będziemy zmieniać w czasie trwania wakacji. Zarys takiego regulaminu 

przygotujemy do konsultacji na Komisji Oświaty i Kultury. Jeżeli chodzi o koszty 

wprowadzonych zmian karty nauczyciela jest to podwyżka w wysokości 9,6% w czasie od  

1 września do 31 grudnia 2019 r., dodatek za wychowawstwo klasy na poziomie minimum 300 

zł brutto oraz koszty, które są związane z awansem zawodowym. Mamy skrócony czas 

przystąpienia do kolejnych stopni awansu  zawodowego a to znaczy, że szybciej będziemy mieć 

nauczycieli na wyższym stopniu, a tym samym będą dla nas oni bardziej kosztowni.  

Pytanie o dwuzmianowość w szkołach powinno być skierowane bezpośrednio do szkół 

średnich. W szkołach nr 2 i nr 3 zmianowość nie zmieni się. Dzieci przychodzą na drugą zmianę 

do szkoły na godzinę 10:00 i najpóźniej wychodzą ok. godziny 15:00, nie jest to godzina ani 

17, ani 18 czy tez 20. W związku z tym, że jeden rocznik znika nam z systemu, to w szkołach 

robi się nieco luźniej i takich problemów nie będzie. Jeżeli chodzi o układanie planów, dostępu 

do pracowni, mamy sprawnych dyrektorów, którzy przygotowują plan tygodniowy, rozkład 

zajęć zgodnie z higieną. Plan ten jest kontrolowany przez pracowników sanepidu.  

Dodała, że w Lenartowicach udało się przygotować i sfinansować z rezerwy oświatowej 0,4%, 

4 pracownie. Kumulacja roczników w naszych szkołach nam nie grozi, sprawa dotyczy głównie 

szkół powiatowych. „Wędrujących nauczycieli” będzie bardzo mało. Planowaliśmy, by byli to 

jednak nauczyciele, którzy są związani z jedną jednostką i mogą uzupełnić etat lub realizować 

zajęcia w formie nadgodzin. Jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, to warto spojrzeć na strony 

internetowe naszych szkół, na których widnieje bardzo dużo ofert prowadzonych zajęć. 

Program nauczania to zmiany , które są systemowe, zależące od nadzoru pedagogicznego, nie 

od organu prowadzącego.  

Myśleliśmy o tym, aby młode osoby zastępowały nauczycieli idących na emerytury. 

Przeprowadziliśmy analizę do roku 2025, analizowaliśmy wszystkie materiały jakie mieliśmy 

dotyczące demografii, wzięliśmy pod uwagę dzieci urodzone w 2018 r. Więcej danych 

demograficznych nie mamy. W związku z tym, że nie widzimy stabilizacji, tylko za chwilę 

kolejny spadek, nie ma potrzeby szukać rozwiązań aby „przetrzymać” nauczycieli w zawodzie. 

Trzeba pozwolić ludziom znaleźć inny sposób na siebie.  

W odniesieniu do pytania radnego G. Jenerowicza, zatrudnienie w organizacjach około 

oświatowych (Kuratorium, CKE, OKE) nie jest zależne od liczby uczniów, natomiast  

w szkołach, jednostkach oświatowych tak. Dodała, że mamy spadek liczby dzieci 

nieproporcjonalnie duży do spadku zatrudnienia nauczycieli. Nie mamy zwyżki zatrudnienia, 

tylko spadek zatrudnienia nauczycieli. Nie będziemy starać się o to, aby ten spadek był 

„lawinowy”, ponieważ wiemy, że grozi to nieprawidłowym funkcjonowaniem szkół. Przejście 

na emeryturę także nie jest zależne od nas. Jest możliwością – nie obowiązkiem. 

Czas pracy nauczyciela jest niepoliczalny. Dopóki nie ustalimy, że nauczyciel pracuje 40 

godzin w miejscu pracy, to czas pracy nauczyciela nigdy policzalny nie będzie. Obawa o duży 

skok między 6 klasą a 7 i nowymi wyzwaniami oraz zadaniami jest uzasadniona, ale 

ustawodawca myśli o tym, żeby kuratoria oświaty z powrotem  wprowadziły do szkół czy na 

tereny w swoich obwodach doradców metodycznych, ale kiedy to ruszy i czy ruszy trudno 

powiedzieć.  
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Burmistrz A. Ptak przypomniał, że w 2007, 2008 roku była likwidacja szkół i już wtedy 

dostrzegany był problem niżu demograficznego. Dzisiejsza dyskusja jest jednak na innym 

poziomie, może to oznaczać pozytywne zmiany jakie zachodzą w polskim społeczeństwie.  

Zajęcia pozalekcyjne mają również związek z pozyskiwaniem pieniędzy na wyposażenie. Nie 

ma programów ze środków unijnych bezpośrednio tylko i wyłącznie na zakup wyposażenia: 

sprzęt komputerowy, pracownie. Zawsze się pojawia „element miękki”, gdzie musi być 

określona liczba godzin zajęć pozalekcyjnych. Dodał, że po części dorzucaliśmy dyrektorom 

realizację tego projektu, tylko dlatego żeby wyposażyć pracownie komputerowe, stworzyć 

pracownie fizyczne, chemiczne, podbudować boisko w Kowalewie. Dzięki temu pozyskaliśmy 

miliony złotych, ale tak naprawdę na głowy nauczycieli i dyrektorów szkół spadł obowiązek 

zapewnienia uczniów do zrealizowania zajęć pozalekcyjnych. W tych warunkach żaden 

dyrektor ani nauczyciel nie podjąłby się zobowiązań, wynikających z tego, że oprócz 

przeładowanej podstawy programowej, zajęć dotyczących pomocy psychologiczno-

pedagogicznych realizować dodatkowe zajęcia w ramach projektu unijnego, tylko po to, aby 

samorząd dla szkół zapewnił  boiska, klasy itd.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że pamięta kadencję w latach 2006 - 2010. Dodał, że Pan 

Burmistrz podjął się niezwykle trudnego zadania – likwidacji szkół. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, 

gdyby Pan Burmistrz nie odważył się podjąć tak ważnych decyzji? To była trafna decyzja i na 

pewno w tym momencie jakoś sobie poradzimy. Gdyby nie decyzja Rady i  determinacja - 

wtedy Wiceburmistrza to sytuacja w tym momencie byłaby o wiele gorsza.  

 

6. Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego przeniesienia siedziby 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że stanowisko Rady Miejskiej jest w zasadzie upoważniające, 

czy zobowiązujące, wskazuje pewną drogę związaną z lokalizacją nowej siedziby 

Przedsiębiorstwa Komunalnego na podstawie wizji lokalnej oraz pewnych przyczyn 

obiektywnych, głównie związanych z selektywną zbiórką odpadów, kwestią gromadzenia 

odpadów wielkogabarytowych czasowo jak i plastiku. Jest to zarówno delegacja dla Prezesa 

jak i dla właściciela, który go reprezentuje o wskazaniu nowego gruntu dla siedziby 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. Nie rodzi to żadnych skutków prawnych. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego przeniesienia siedziby 

Przedsiębiorstwa Komunalnego.  

 

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 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna poprosiła szefów klubów o wskazanie 

osób, które znajdą się w zespole do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek zgłosiła w imieniu klubu PO kandydaturę Pana Piotra 

Kusiakiewicza. 

 

Radny M. Ładziński zgłosił w imieniu klubu PIS kandydaturę Pana Grzegorza Jenerowicza. 

 

Radny D. Dryjański zgłosił w imieniu klubu MZP kandydaturę Pani Renaty Garsztki.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna kolejno zapytała o zgodę wskazanych 

kandydatów.  

 

Kandydaci wyrazili zgodę na powołanie ich do zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach 

na ławników.  

 

Głosowano w sprawie: 

powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

 

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 IX/73/2019 w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia 

opinii o kandydatach na ławników. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że pojawiły się wnioski od radnej E. Hyli. Pierwszy dotyczy 

skrócenia okresu z 6 lat do 2 lat od oddania budynku do użytku, na który można by było dostać 

dofinansowanie  z jednoczesnym wskazaniem, żeby to skrócenie dotyczyło sytuacji , w której 

obecnie dom oddany mniej niż 6 lat temu z ogrzewaniem węglowym przeszedł na ogrzewanie 

np. gazowe. Druga wątpliwość była związana z §4 ust.2 pkt.4 o iloczynie liczb obsługiwanych 

mieszkań i kwoty 3 000 zł. Zaproponował, żeby tych dwóch poprawek, wątpliwości i sugestii 

nie rozwiązywać na tej sesji, przyjąć w tym kształcie uchwałę, ponieważ ta uchwała zmieniania 

jest tak naprawdę na wniosek, by udzielić dofinansowania wspólnocie mieszkaniowej m.in.  

w Marszewie. Żeby te osoby mogły skorzystać z dopłat, teraz musimy przyjąć uchwałę  

w kształcie jaki ma obecnie. Tę sprawę rozwiążemy na wrześniowej sesji. 

 

Głosowano w sprawie: 
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określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

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 IX/74/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

 

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 IX/75/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

d) określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od 

nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 

rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, 

 

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 IX/76/2019 w sprawie określenia warunków i trybu składania 

informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek 

od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 protokołu. 

 

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że to dosyć trudna decyzja z uwagi na to, że nasze stawki  

w podatku od środków transportowych były jedne z najwyższych w województwie i z tego 

względu pojawiały się symptomy wycofywania się dużych firm transportowych z terenu Miasta 

i Gminy. W konsekwencji mogło to doprowadzić do ograniczonej bazy podatkowej  

w przypadku podatku od środków transportowych. Po rozmowach z klubami, następuje blisko 

50% obniżka podatku od środków transportowych. Celem jest zatrzymanie odpływu 

podatników, ściągnięcie dodatkowych podatników, głównie osób, które już prowadzą firmę na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew, a wycofały się z jej terenu oraz osób/firm, którym kończy się 

leasing, a są na etapie wyboru Gminy, w której będą miały swoją siedzibę. Podjęliśmy rozmowy 

z firmami leasingowymi, które być może w przyszłości miałyby swoje lokalizacje na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. Podstawowym czynnikiem, jaki brany jest pod uwagę przez te firmy 

to stawka podatku od środków transportowych. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że temat podatku od środków transportowych był już omawiany 

w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej. Powołany był nieformalny zespół, któremu 

przewodniczył Pan Zdzisław Gorzeliński, ówczesny Przewodniczący Komisji Budżetu. Prace 

trwały intensywnie, ale ciężko było podjąć taką uchwałę. Teraz jest taka możliwość, dlatego 

dobrze, że nadal to dostrzegamy i że idziemy w tym kierunku. Idziemy „na rękę” pewnej grupie 

społecznej, czyli transportowcom. Dodał, że był jednym z inicjatorów wraz z radną R. Garsztką, 

aby wypracować obniżenie stawki, nie o 50%, ale je chociaż zoptymalizować, tak aby podatek 

był i do zniesienia przez firmy transportowe oraz aby był optymalny pod względem wpływów 

samorządu gminnego. Poprosił, aby zrobić audyt wszystkich wpływów, danin publicznych, 

czyli podatek od nieruchomości, leśny, rolny, żeby podatki były równe, powszechne  

i sprawiedliwe. Samorząd żyje z podatków, przede wszystkim z danin publicznych. Mamy 

możliwość uszczelnienia tego systemu i sprawdzenia, czy wszyscy płacą równo podatki, czy 

jest to sprawiedliwe, a dopiero później powinniśmy myśleć o zmianie stawek. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że w powiecie pleszewskim jest zarejestrowanych i mają 

wydane zezwolenia na transport drogowy ok. 150 firm transportowych, z czego większość jest 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Mają po kilka, kilkanaście samochodów. Firmy te oczekują 

od nas obniżenia podatku od środków transportu. Jeżeli my nie zrobimy czegoś w tej sprawie 

to po prostu stracimy te firmy, ponieważ będą szukały innego miejsca zameldowania osoby 

fizycznej i przeniosą swoje działalności. Podziękowała za inicjatywę Burmistrza w tej sprawie.  
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Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że w poprzedniej kadencji, PO zabiegało o obniżenie 

stawek podatku od środków transportowych. Potwierdził, że był powołany zespół w ramach 

Komisji Budżetu, ale nie było woli co do wydania ostatecznej decyzji. Pan Burmistrz Marian 

Adamek blokował podjęcie tych decyzji, które byłyby korzystne dla przedsiębiorców. Zamówił 

u Pani Skarbnik raport, który miał zrujnować budżet naszej Gminy. Dodał, że musiał się 

zmienić Burmistrz, aby taka decyzja została podjęta. Są pewne zagrożenia, poprzez które 

rozumie się niższe wpływy z podatku od środków transportu, gdyż jest to radykalna obniżka aż 

o 50%. Według ekonomistów, może to być tendencja krótkotrwała, gdyż przedsiębiorcy  

z czasem zaczną inwestować w swoje firmy i będą szukać różnych rozwiązań. Były takie 

niekorzystne tendencje, które wskazywały, że rejestrowano firmy w ościennych gminach, gdzie 

podatek był znacznie niższy. Dodał, że klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za 

podjęciem tej uchwały.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że jest to największym plusem dla Miasta a nie tylko 

dla firm transportowych. Oczywiście, ta grupa też zyskuje, ale mogłaby także zyskać gdzieś 

indziej niższe stawki. Mniejsza obniżka nic by nie dała, bo jeżeli obok w gminie jest kwota 

zbliżona do naszej to i tak coraz więcej osób by odchodziło. Teraz jesteśmy konkurencyjni 

przez tę radykalną zmianę i może spowodować to, że uda nam się ściągnąć osoby z terenu 

innych gmin, które będą chciały rejestrować środki u nas. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to trudna i niebezpieczna decyzja. My się pozbawiamy 

ok. pół miliona złotych w budżecie Miasta i Gminy. Podejmujemy tą uchwałę nie w grudniu  

a w czerwcu i mamy pół roku, ponieważ ta uchwała zacznie obowiązywać od 1 stycznia. 

Dajemy sygnał przedsiębiorcom lokalnym i innym, że za pół roku w naszej gminie będą 

obowiązywały stawki o wiele niższe. Być może osoby, którym kończy się leasing już nie 

zdecydują się na pójście do gminy gdzie te stawki są niższe. Są w stanie jeszcze przez te pół 

roku zapłacić wyższy podatek, ale mając pewność i gwarancję tego, że od 1 stycznia podatek 

będzie niższy. Pomysłem jest, że do każdego przedsiębiorcy ma pójść pismo informujące,  

w którym będzie zapisane, że zmieniły się przepisy stawki. Myślimy wykonać to w miesiącu 

czerwcu, lipcu. Niebezpieczeństwem jest nie zachowanie tych wpływów, które są w chwili 

obecnej. Co do innych podatków, Wydział Finansowy i Pani Skarbnik analizuje w jaki sposób 

można zweryfikować bazę podatkową Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Radny K. Szehyński powiedział, że pamięta dyskusję przeprowadzoną w temacie podatku od 

środków transportowych. Nie zawsze jest tak, że wysokie podatki będą sprawiały, że wpływy 

do budżetu będą większe. Dosyć wygórowane wydatki mogą oznaczać, że wpływy do budżetu 

będą większe. Przedsiębiorca, któremu zostanie więcej pieniędzy w kieszeni może inwestować. 

W ten sposób skorzystają również inne grupy społeczne. Dodał, że jest ciekawy jak wpłynie ta 

decyzja na budżet Miasta ale żeby się tego dowiedzieć to trzeba będzie poczekać rok czasu. 

Może na początku się okazać, że te wpływy są mniejsze, ale później mogą znacząco wzrosnąć. 

Firmy mogą do nas wracać, a te które mają siedzibę na terenie Miasta i Gminy mogą się 

rozwijać. 

 

Radny E. Kowcuń odniósł się do wypowiedzi radnej M. Wysockiej-Balcerek. Powiedział, że 

w swojej wypowiedzi ujął, że pomagamy transportowcom, ale musimy pamiętać o całej rzeszy 

innych podatników i o równości w płaceniu danin. Na transport należy patrzeć szerzej, bo nie 

są to tylko ciężarówki, naczepy. Są to też dziesiątki osób, które są zatrudnione przy transporcie, 

obsługujące transport, firmy, które naprawiają opony, samochody, są to również kierowcy. 

Krzywa Laffera ukazuje, że podwyższenie podatku, albo utrzymanie go nie musi wcale 

zwiększyć wpływów.  
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Radna M. Wysocka-Balcerek odniosła się do wypowiedzi radnego E. Kowcunia i powiedziała, 

że zrozumiała wypowiedź, tylko chciała nie podkreślać, że tylko ta jedna grupa zyskuje, tylko 

zaznaczyć, że bardzo dużo zyskuje Miasto.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że na pewno dużo osób ucieszy się ze zmniejszenia stawki podatku, 

ale trzeba też na to spojrzeć biznesowo. Jeżeli zostanie to na takim poziomie na jakim jest i nikt 

nowy do nas nie przyjdzie to powstanie dziura budżetowa i będziemy musieli ją czymś 

uzupełnić. To od nas dużo zależy. Trzeb ogłosić takie informacje, żeby jak najwięcej osób się 

dowiedziało. 

 

Radny D. Dryjański powiedział, że w Powiecie jest 150 firm transportowych, a jako kraj 

jesteśmy w czołówce w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o transport to jest to najbardziej 

rozbudowana gałąź, a efekty będą wtedy jak pozyskamy na naszym terenie firmę leasingową. 

 

Radna E. Hyla powiedziała, że nasza decyzja wpłynie korzystnie na dochody Powiatu, 

ponieważ zwiększą się ilości rejestracji w wydziale komunikacji. 

 

Radna R. Garsztka dodała, że jeżeli przybędzie firm leasingowych to powiat będzie miał 

pieniądze za rejestrację co możemy przeznaczyć na drogi lub na inne inwestycje.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

 

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 IX/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

 

Głosowano w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 
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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 IX/78/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

g) zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że aby uczestniczyć w dyskusji przy tworzeniu się 

związku musimy podjąć taką uchwałę. Związek ma dotyczyć regionu 6-go. Taka propozycja 

została zgłoszona przez ZGO, aby utworzyć związek międzygminny, który będzie się 

zajmować odpadami komunalnymi w szerokim tego słowa znaczeniu, czyli wszystkimi 

sprawami, którymi dotychczas zajmuje się nasz referat. Nie chcemy się odcinać od możliwości 

zabierania głosu w tej sprawie. Podjęcie tej uchwały nie oznacza, że przystępujemy do związku. 

Dodał, że ma wiele wątpliwości, które przekazywał radnym i że zostaną one w ciągu 

najbliższych miesięcy rozwiane, po czym podejmiemy konkretną decyzję. Dzisiejsza uchwała 

nie powoduje żadnych konsekwencji na przyszłość.  

 

Głosowano w sprawie: 

zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego 

realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 

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 IX/79/2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad 

koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

 

Skarbnik J.Ciupa powiedziała, że z nieoficjalnych źródeł, wiemy że wpłynęły oferty  

w mniejszej wysokości niż zakładano. W związku z tym, aby zaoszczędzić pieniądze, które 

Gmina może rozdysponować w inny sposób, zmniejszamy kwotę z 1 100 000 zł na kwotę 

900 000 zł. Nie jest to jeszcze rozstrzygnięty przetarg, dlatego gdy będzie zachodziła potrzeba 

to w późniejszym czasie będą dalsze regulacje.  
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że w §1 zmieniamy w podanym zapisie „w wysokości nie 

większej niż 1 100 000 zł” kwotę 1 100 000 zł na 900 000 zł.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka dotycząca uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 

na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

z zakresu drogownictwa,  

 

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 IX/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

i) zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek wyjaśnił, że jest to uchwała porządkująca, zmieniająca tytuł 

uchwały. W §1 mamy zapis, który zmienia tytuł „w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ulicy Wieniawskiego 

w Pleszewie”. Dotyczy to części obszaru planu dotychczasowego przy ulicy Chopina,  

w związku z czym jest to rzecz porządkowa, która pozwoli nam na uchwalenie planu dla małego 

wycinka z tamtego obszaru.  

 

Głosowano w sprawie: 
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zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki 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 IX/81/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 

Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, 

Glinki w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 

2032, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że autopoprawka dotyczy zarówno uchwały o budżecie jak  

i WPF-u. Dodał, że radni dostali autopoprawki w formie pisemnej. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany 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 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany 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, 
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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 IX/82/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 15 

protokołu. 

 

k) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

 

Burmistrz A. Ptak zwrócił uwagę na trzy kwoty dotyczące drogi powiatowej Pleszew – 

Kowalew (pierwotnie była wpisana kwota 1 100 000 zł, teraz jest 900 000 zł), opracowania 

koncepcji budynku wielorodzinnego na ul. Mieszka I i Poniatowskiego o około 100 

mieszkaniach (40 000 zł), zwiększenia środków na wymianę pieców i kotłów. Zainteresowanie 

wymianą jest spore. 250 000 zł w budżecie jest kwotą niewystarczającą, ponieważ wpływają 

kolejne wnioski. Kwota tej dotacji będzie wynosiła 400 000 zł. Widzimy pewne ruchy związane 

z dotacjami w centrum. Istnieją uciążliwości związane z pracami remontowymi, ale będzie tego 

efekt końcowy w postaci kanalizacji oraz wymiany gazu.  

 

Radny E. Kowcuń odniósł się do rozdziałów 80150 i 80152 uzasadnienia uchwały i poprosił o 

wyjaśnienie, ponieważ zapis jest zbyt ogólny. Jakich potrzeb bieżących dotyczą te rozdziały? 

Dodał, ż w rozdziale 90004 jest zapis o zwiększeniu kwoty na wykonanie projektu nasadzeń 

drzew. Czy musimy te koszty ponosić? Czy może ten projekt wykonać nasz Wydział 

Urbanistyki? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że kwestia opracowania koncepcji nie dotyczy tylko samej 

koncepcji, ale również nadzoru, wyboru drzew, podłoża, rozwiązań architektonicznych. 

Koncepcja i projekt są wymagane przez konserwatora zabytków. Charakter zabudowy, 

specyfika związana z nasadzeniami jest na tyle skomplikowana, że na tym etapie warto 

przeznaczyć te pieniądze. Takich projektów w innych częściach już nie będzie, ewentualnie 

przy ul. Sienkiewicza. 

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy nie bylibyśmy w stanie naszymi siłami to zrobić. Czy u nas  

w Gminie, Ratuszu lub w innych jednostkach nie było osób, które mogłyby to zrobić w ramach 

etatu, żebyśmy nie ponosili dodatkowych kosztów? Jeżeli nie było, to ten koszt jest zasadny.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że nie było osoby, która byłaby przygotowana, a przede 

wszystkim nie byłoby osoby, która wzięłaby odpowiedzialność za dobór gatunków i później 

utrzymanie się tych drzew. Nie jest to tylko kwestia rozrysowania koncepcji, ale także dobór 

gatunków, podłoża i nadzoru nad realizacją tego zadania. Dodał, że zdajemy sobie sprawę  

z tego, że pieniądze są bardzo duże, natomiast zadanie dotyczy trudnego terenu.  

 

Skarbnik J. Ciupa powiedziała, że jeżeli chodzi o kwotę 10 180 zł, uznane to jest na podstawie 

pism dyrektorów. Jest to realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauk i metod 

pracy. Zostało przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.  

 

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 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 IX/83/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

8. Sprawy różne 

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że zwrócili się do niego mieszkańcy w kwestii 

przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności. Czy planowane są jakieś 

działania ze strony Miasta by ułatwić to przekształcenie? Czy przewidujemy wprowadzenie 

ulgi i czy będzie możliwość wykupu w wyniku opłaty jednorazowej?  

Poruszył również temat związany ze śmiercią pewnej osoby na dworcu w Kowalewie. 

Powiedział, że na stacji zatrzymał się pociąg i że 300 lub nawet 400 pasażerów przez 3 godziny 

patrzyło na napis Pleszew, nie miało gdzie kupić wody. Stacja w takim stanie jest antyreklamą 

naszego Miasta. Dodał, że wie, że to nie jest nasza sprawa, ale w mieście są ludzie i na PKP też 

są ludzie. Czy nie można jakoś tego rozwiązać? Wspomniał także o zaplanowanej renowacji 

lokomotywy PX48. Powiedział, że zauważył, że wagon, który stoi za lokomotywą ma zerwane 

zabezpieczenie na okienka. Może warto by to zabezpieczyć? Dodał, że przyglądał się 

semaforowi, który stoi na przystanku przy ul. Lipowej, jest to zabytek techniki. Może przy 

okazji renowacji lokomotywy warto byłoby o tym pomyśleć, ponieważ upływa czas, kiedy 

semafor jeszcze będzie mógł stać i zaciekawiać wszystkich miłośników kolejnictwa.  

 

Radna J. Molska nawiązując do tematu oświaty, zwróciła uwagę na niż demograficzny, który 

najmniej dotyka ZSP nr 3 w związku z tym, że budowane są w tej okolicy mieszkania. 

Poprosiła, aby zastanowić się nad budową mieszkań w okolicy ZSP nr 1 i nr 2.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że ustawa wiatrakowa, która zabraniała możliwości budowy 

wiatraków w obrębie zabudowań mieszkalnych została odroczona na okres 3 lat. Od 16 lipca 
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2019 roku w obrębie 10krotnej wysokości wiatraków nie będzie można się budować. 

Przykładowo, wiatrak, który stoi w miejscowości Baranówek swoim zasięgiem obejmie pół 

Kowalewa i podchodzić on będzie pod sam Pleszew. Czy w tej sprawie mamy zrobioną analizę 

pod względem, gdzie dokładnie nie będzie można robić zabudowy? Czy wnioski, które zostaną 

dzisiaj złożone o warunkach zabudowy zostaną wydane? Do 16 lipca musiałaby być taka 

decyzja prawomocna, aby można taką budowę zrealizować w obrębie wiatraka.  

Powiedział, że zgłosił się do niego mieszkaniec ul. Reymonta z pytaniem, czy jest możliwość, 

aby tę ulicę zrobić „ślepą”. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli jedziemy ul. Poznańską, jest na 

drodze krajowej postawiony znak nakazu jazdy prosto, jadąc od Poznania w stronę miasta nie 

możemy w tą ulicę skręcać. Czy można by tą ulicę całkowicie zamknąć i zrobić tylko wjazd od 

ul. Szenica?  

Radny J. Noskowski powiedział, że kolejny rok dotyka nas susza. Dodał, że zgłaszali się do 

niego rolnicy z prośbą o wystosowanie listu do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie o 

wyrozumiałość do rolników, ze względu na poruszanie się sprzętem na drogach. Odczytał 

prośbę, po czym powiedział, że nie każdego rolnika stać na to, aby poruszać się pojazdem 

szybszym. Rolnicy narzekają, że w czasie żniw, niektórzy policjanci pleszewskiej drogówki 

zachowują się nieodpowiednio. Poprosił o wysłanie prośby do Komendy Powiatowej Policji.  

Radna W. Gil poruszyła kwestię nasadzeń drzew. Powiedziała, że Lenartowice mają piękną 

drogę, przy której posadzone są młode drzewka. Przez parę dni nie było deszczu i te nowo 

posadzone drzewka usychają. Zapytała kto jest za to odpowiedzialny i co możemy w tej sprawie 

zrobić. 

Radna R. Garsztka odpowiedziała radnemu J. Noskowskiemu, że Wydział Komunikacji  

w Powiecie wydaje zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych m. in. kombajnów  

i większych ciągników z maszynami. Opłata roczna wynosi 100 zł. Powiedziała, że gdyby taką 

opłatę rolnik uiścił to nie byłoby takich problemów o jakich radny J. Noskowski mówi.  

Radny D. Dryjański powiedział, że na terenie Miasta i Gminy, a szczególnie na terenach 

wiejskich w Suchorzewie, Piekarzewie, Kowalewie została położona tzw. nitka światłowodu 

ok. 2 lata temu. Dodał, że cały czas to pilotował, rozmawiał z nadzorującym te prace. W tej 

chwili, nie ma żadnego kontaktu z tym panem. Nitka położona jest od dwóch lat, a jeżeli chodzi 

o przyłącza to czekamy na nie. Na zebraniach wiejskich ten temat był poruszany. Miało być to 

wykonane w miesiącu kwietniu, mamy miesiąc czerwiec, nikogo nie widać, nie słychać. 

Zwrócił się w imieniu mieszkańców tych miejscowości, sołectw oraz we własnym o pomoc, 

ponieważ nie wie gdzie ma się z tym udać.  

Powiedział, że dużo się mówi o mieszkalnictwie. Będziemy budować kolejny budynek. 

Zapytał, czy na sali jest Prezes PTBS-u i dodał, że na terenie sołectwa Suchorzew został 

wybudowany lokal na 10 osób tzn. mieszkania socjalne i do tej pory 3 lokale są niezamieszkałe. 

Co przewidujecie z tymi 3 lokalami zrobić? Nie ma chętnych? Słychać, że jest zapotrzebowanie 

na mieszkania, a te lokale stoją od pół roku lub nawet 7 miesięcy niezamieszkałe.  

 

Radna B. Gawrońska odpowiedziała radnemu K. Szehyńskiego, że jako przewodnicząca 

Osiedla nr 7 pierwszy raz się spotkała z takim czymś, żeby nikt jej nie powiadomił o problemie, 

jaki występuje na ul. Reymonta. Jest ona przeznaczona do prac remontowych, dlatego dziwi ją 

to pytanie.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że robimy dużo jeżeli chodzi 

o zieleń, zwiększanie liczby drzew. Dowiedziała się od mieszkańców okolicy parku  
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i przebywających w nim, że jest potrzeba zagęszczenia drzew. Duże drzewa są już bardzo stare  

i brakuje drzew średniej wielkości. Czy jest to możliwe?  

Dodała, że zmienia nam się klimat. Czy nie zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowej, do 

właścicieli by dosadzali drzewa liściaste? Są one trudniejsze w utrzymaniu, ale z kolei o 70% 

ekonomiczniejsze dla przyrody i atmosfery.  

 

Radny K. Szehyński nawiązał do wypowiedzi Przewodniczącej Rady Miejskiej A. Grali – 

Kałużnej i powiedział, że musimy zmienić myślenie na temat nasadzania tych drzew. Spotykał 

się z taką reakcją ludzi, żeby drzewa przycinać. Powiedział, że powinno sadzić się drzewa, 

które liści nie zrzucają, ponieważ są one bardziej efektywne, jeżeli chodzi o nasz klimat.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że bardzo ją cieszy, że Miasto idzie w kierunku 

tylu nasadzeń oraz, że będzie dużo zieleni. Jest jednak związany z tym pewien problem 

polegający na tym, że trzeba o tą zieleń dbać. Przejeżdżając przez różne miejsca Pleszewa 

widać, że jest zrobiony piękny nowy plac, podlewana zieleń, zadbana, a na skrzyżowaniu  

ul. Malińskiej, gdzie w lewo skręca się na ul. Sienkiewicza są zaniedbane krzewy, wysokości  

2 metrów, zasłaniają widok. Czy w tych miesiącach, w których będziemy zwiększać 

obsadzenia, kiedy najbardziej intensywny jest wzrost roślin możemy zwiększyć ilość osób 

zatrudnionych do opieki nad zielenią? Ekipy na pewno robią porządki z krzewami na bieżąco, 

ale nie mogą się wyrobić, ponieważ maj, czerwiec są to miesiące, w których jest największy 

wzrost roślin. Trzeba nasadzić, dbać o nie, ale tez przycinać i robić wszystko żeby tylko one 

były bo inaczej są to wyrzucone pieniądze. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o użytkowanie wieczyste to poinformował  

3-4 miesiące temu na Komisji Budżetu, że Miasto i Gmina Pleszew nie wprowadzi ulg. 

Uszczuplenie budżetu wynosiłoby ok. 150 000 zł rocznie w kontekście innych obciążeń byłaby 

to pomoc dla tych osób, które maja użytkowanie wieczyste, ale z drugiej strony dla osób które 

mieszkają w bloku jest to koszt ok. 70, 80 zł rocznie i jest to na pewno jakiś dochód, ale chyba 

nie na tyle duży. Natomiast skala tego w całym Mieście i Gminie Pleszew byłaby dosyć spora. 

Mówimy oczywiście o użytkowaniu wieczystym tylko budynków mieszkalnych, a nie o 

działalności gospodarczej, gdzie tej bonifikaty nie ma. Są prowadzone rozmowy na temat 

dworca PKP z kilkoma spółkami PKP. Jedna zajmuje się dworcami kolejowymi, druga innymi 

nieruchomościami, peronami. Jest już zgoda na przejęcie przez Miasto i Gminę Pleszew gruntu 

wokół wieży w Kowalewie z przeznaczeniem na parking. Mamy pieniądze w ramach Smart-a 

na dokumentację techniczną. Parking wokół dworca zostanie wyeliminowany, dodatkowo 

Powiat otrzymał lub w najbliższym czasie otrzyma grunt między dworcem a zabudowaniami 

w Kowalewie. W najbliższych dwóch latach nie jest przewidziany do remontu ani peron ani 

dworzec. Projekt peronu jest chyba nawet przygotowany na całkowitą przebudowę całego 

peronu Kowalew – Pleszew, natomiast realizacja na razie nie jest przewidziana, jeżeli 

oczywiście nie będzie dodatkowych środków.  

Jeżeli chodzi o budownictwo w śródmieściu to mamy dwie lokalizacje na ul. Sienkiewicza 34 

i Kilińskiego. Co do ul. Sienkiewicza, to myślimy, że w roku 2020 temat zostanie zamknięty  

i będzie to mieszkalnictwo komercyjne na wynajem dla 9 rodzin, natomiast na ul. Kilińskiego 

zostaną pobudowane budynki wielorodzinne.  

Dodał, że pismo radnego J. Noskowskiego skierujemy do policji oraz, że sytuację  

z ul. Reymonta musimy przeanalizować.  

Jeżeli chodzi o nasadzenia, to wszystkim wydaje się, że łatwo nasadzić, obojętnie co. 20 000 zł 

to olbrzymia kwota. Nasadzenia wiążą się z doborem drzew, techniką nasadzenia ale  

i ich pielęgnacją. W tym roku zaczęliśmy od śródmieścia, dlatego że są prowadzone prace 

wodnokanalizacyjne. Jeżeli my teraz tych drzew nie nasadzimy, nie ma szans na późniejszą 
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realizację tego planu. Sadzenie drzew wywołuje kontrowersje. Dla niektórych priorytetem jest 

parking, a dla innych drzewa. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ważniejszy jest 

człowiek czy samochód. W przypadku Rynku zrobimy to bez kosztowo, natomiast na innych 

ulicach w centrum będzie to kosztem niektórych miejsc parkingowych. Co do parku miejskiego, 

są tam przewidziane nasadzenia, pojawią się one jesienią. Chcemy nasadzać drzewa o solidnej 

wielkości. Przewidziane są również nasadzenia w Korzkwach, mają być to drzewa  

ok. 2 metrowe o średnicy ponad 18, 20 cm.  

Jeżeli chodzi o światłowód, to my od czasu do czasu mamy kontakt z firmami. Firma  

z Suchorzewa jest w chwili obecnej w Dobrej Nadziei.  

Co do zieleni to jesteśmy umówieni z Panem Starostą. Posadzenie trawy to jest najtańsza rzecz 

przy inwestycji, natomiast koszty utrzymania są bardzo duże. Zastanawiamy się, żeby na 

niektórych głównych ulicach zastosować zupełnie inne nasadzenia między drogą a chodnikiem. 

Na początku może to być droższe, natomiast pielęgnacja tego jest łatwiejsza, tańsza. Nie jest to 

kwestia uruchomienia kolejnej ekipy tylko kwestia przekazania zlecenia Przedsiębiorstwu 

Komunalnemu. Bardziej chodzi o płatnika, który zleci wykonanie, kiedy zleci, jak często zleci 

wykonanie usługi, a nie o dostępności pracowników. Przedsiębiorstwo Komunalne bardzo 

dobrze sobie radzi, musimy tylko sobie uświadomić kiedy nastąpiło zlecenie, bo ten problem, 

który nastąpił na ul. Kaliskiej i ul. Wojska Polskiego to kwestia kiedy nastąpiło zlecenie do 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że ustawa dotycząca wiatraków to ustawa z 20 maja 

2016 r. Przybliżył art. 14 ust. 1 i 2 o wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Dodał, że nie 

jest doprecyzowane czy decyzja ma być wydana prawomocna czy nieprawomocna, myślę, że 

to doprecyzujemy w odpowiedzi pisemnej, natomiast wydaje nam się, że do 16 lipca musi być 

wydana decyzja do spraw wszczętych w sprawie wydania decyzji na budynki mieszkalne.  

W § 15 ust. 8 jest mowa o tym, że w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizacje budynku 

mieszkalnego, albo budynku o funkcji mieszkalnej, w skład której wchodzi funkcja 

mieszkaniowa na podstawie przepisów dotychczasowych. W związku z tym mamy jeszcze 

ewentualnie 36 miesięcy na uchwalenie takiego planu, natomiast w obrębie istniejących 

wiatraków chyba nie ma konieczności uchwalania planu, ale to jest do rozpatrzenia. 

Wystąpiliśmy również do sąsiednich gmin o przedstawienie wiatraków, które są na ich terenie, 

ponieważ oddziaływanie tych wiatraków, zgodnie z ustawą jest dość duże. W związku z tym 

będziemy wiedzieć co się dzieje w sąsiednich gminach. Jeżeli chodzi o wydanie decyzji, to 

podamy tą informację później.  

Nasadzenia drzew w Lenartowicach wiążą się z nasadzeniami na ul. Wschodniej. Podpisane 

umowy na wykonanie zarówno drogi ul. Wschodnia – ul. Piaski jak i ul. Parkowa  

w Lenartowicach były tak skonstruowane, aby wykonawca miał obowiązek przez okres 5 lat 

utrzymać zieleń w takim stanie, aby ona funkcjonowała. Jeżeli następuje uschnięcie takiego 

drzewa, odpowiada za to wykonawca, ponieważ dał gwarancję na tą zieleń. My nie ponosimy 

kosztów, natomiast w związku z tym co się dzieje na ul. Wschodniej jak i  Lenartowicach, 

dawaliśmy sygnały, również pisemne informacje wykonawcom, że zieleń jest zagrożona. Jeżeli 

chodzi o Lenartowice to pomogła nam pogoda, faktycznie były symptomy zagrożenia drzew 

przez susze, upalne dni, natomiast w tym momencie, widząc co się dzieje daliśmy sygnał 

wykonawcy. Na ul. Wschodniej są uschnięte drzewa, może ich być 30, 40. Informacja do 

wykonawcy poszła bardzo szybko, bo te uschnięcia nie powstały w te upały tylko wcześniej. 

Interweniowaliśmy wczesną wiosną, a właściwie to już zimą, aby dokonać nowych nasadzeń. 

Wykonawca, pomimo monitów nie wykonał tego. Ostatnie pismo było skierowane  

w kontekście wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązał się do wymiany uschniętych 

drzew. Z przedstawicielem wykonawcy jest jutro spotkanie, na którym ustalimy termin nowych 



24 

 

nasadzeń oraz sposób pielęgnacji nie na lato, tylko na jesień. W przypadku wymiany zieleni na 

tych obszarach gdzie były prowadzone prace i gdzie jest gwarancja, nie ponosimy żadnych 

kosztów, jest to koszt wykonawcy.  

 

Prezes PTBS-u Pan Artur Stańczyk powiedział, że jeżeli chodzi o budynek w Suchorzewie  są 

tam mieszkania socjalne, 3 lokale są niezamieszkałe. PTBS, który jest zarządcą mienia  

w zakresie mienia miejskiego, zamierza te mieszkania zaoferować kolejnym najemcom 

potencjalnym, którzy starają się o lokale socjalne. Takie oferty zostaną wkrótce skierowane do 

potencjalnych najemców, a prawdą jest, że nie wszyscy chcą tam zamieszkać. Pomimo, że jest 

to bardzo wysoki standard, ludzie wolą mieszkać w Pleszewie. 

 

Radny D. Dryjański zapytał, czy lokale były przyznane, tylko po prostu ludzie odmówili 

zamieszkania w nich.  

 

Prezes PTBS-u Pan Artur Stańczyk odpowiedział, że odmówiono zamieszkania w tych lokalach 

i że jest to od nas niezależne.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna poinformowała radnych o zaproszeniu od 

Zarządu Oddziału Miejsko - Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

w Pleszewie na uroczyste przekazanie skutera wodnego z platformą ratowniczą i przyczepą 

podłodziową, które odbędzie się dn. 28 czerwca 2019 r. o godzinie 16:00 w ośrodku SPOMASZ 

nad zatoką w Gołuchowie.  

Po odczytaniu zaproszenia, nastąpiło zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pleszewie.  

 

 

Protokołowały:             Przewodniczący Rady: 

  

Renata Praczyk 

Klaudia Witek                                      Adela Grala-Kałużna 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Renata Praczyk, Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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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 IX/73/2019 w sprawie  powołania zespołu do przedstawienia 

opinii o kandydatach na ławników,  

Załącznik nr 7 – uchwała nr IX/74/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej 

na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr IX/75/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego, 

Załącznik nr 9 – uchwała nr IX/76/2019 w sprawie określenia warunków i trybu składania 

informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek 

od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr IX/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr IX/78/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr IX/79/2019 w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad 

koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr IX/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr IX/81/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 

Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, 

Glinki w Pleszewie, 

Załącznik nr 15- uchwała nr IX/82/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032, 

Załącznik nr 16 - uchwała nr IX/83/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 

na rok 2019. 

 
 

 


