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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XVI/2019 

 

XVI Sesja w dniu 19 grudnia 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 19 grudnia 2019 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:15 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 20 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 

 

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 XVI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej 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 przedstawia się następująco: 

I.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 
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3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata  

2019 – 2032, 

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

c) budżetu na rok 2020, 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2020 – 2032, 

e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok, 

f) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

g) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

II. 

Spotkanie świąteczno – noworoczne.  

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o dodanie do porządku obrad w podpunkcie e) uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku,  

w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

w Pleszewie. 

  

Radny G. Jenerowicz przypomniał, że na ostatniej sesji został wycofany punkt dotyczący 

wynagradzania nauczycieli. Oprócz niego wycofaliśmy również inne, które wróciły na tę sesję. 

Czy regulamin wynagradzania nauczycieli będzie poruszany na kolejnych sesjach? 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jak będziemy przygotowani to wniesiemy projekt pod 

obrady.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do przedstawienie porządku obrad. 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

I.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata  

2019 – 2032, 

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

c) uchwalenia budżetu na rok 2020, 

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2020 – 2032, 

e) zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 

roku, w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Pleszewie,  

f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok, 

g) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

h) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

II. 

Spotkanie świąteczno – noworoczne.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XV/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 
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ZA (20) 

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, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Nie wniesiono uwag do wydanych zarządzeń.  

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032, 

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032,  

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/146/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

protokołu. 

 

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

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 
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ZA (20) 

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, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/147/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

c) budżetu na rok 2020, 

 

Burmistrz A. Ptak przedstawił członkom Rady Miejskiej tryb podejmowania uchwały 

budżetowej na rok 2020. Kolejno wymienił punkty, jakie trzeba zrealizować, aby uchwalić 

budżet, tj. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez 

Burmistrza lub osobę do tego wyznaczoną, przedstawienie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 

przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie wniosków komisji i autopoprawek, dyskusja, 

głosowanie autopoprawek oraz głosowanie uchwały budżetowej. Dodał, że Skarbnik J. Ciupa 

odniesie się także do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Rozpoczął omawianie przygotowanej prezentacji. Wytłumaczył, że budżet na 2020 rok daje 

nam fundamenty do dalszego działania. Istnieją trzy sprawy, które powinny być wykorzystane 

podczas konstruowania budżetu. Są to: poprawa sytuacji demograficznej gminy, poprawa 

jakości życia mieszkańców, wsparcie dla biznesu. Dodał, że budżet przekroczył po stronie 

dochodowej 150 mln zł, ale zwiększenie wynika głównie z dotacji, jakie dostajemy na rozdział 

„rodzina” – świadczenia wypłacane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Największy wydatek to wypłata świadczenia 500+. Subwencje wynoszą ponad 50 mln zł, 

główną jest subwencja oświatowa. W wydatkach góruje oświata, blisko 40 mln zł. Będzie 

wniesiona autopoprawka. W porównaniu z latami poprzednimi, dość rozbudowaną pozycję  

w budżecie zajmuje gospodarka mieszkaniowa, ale jest ona konsekwencją naszych decyzji 

podjętych na początku kadencji. Wydatki majątkowe to 31 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 

mamy 18 mln zł nadwyżki, a w 2019 r. startowaliśmy z nadwyżką w kwocie 13 mln zł. Różnica 

między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi ukazuje nam stan finansów w naszej 

Gminie. Lukę spowodowały: wzrost wynagrodzeń, luka oświatowa, spłata rat kredytu. W roku 

2019 pomniejszyliśmy kredyt o 3 mln zł. Inwestycją, którą planujemy zrealizować jest budowa 

budynku wielorodzinnego. Wpłynęło ponad 300 wniosków, złożonych przez osoby chętne do 

zamieszkania w tym budynku. Około 60 wniosków jest skorygowanych, ponieważ wpłynęły 

one podwójnie i około 60 wniosków mieszkańców, którzy mają już swoje mieszkania na 

własność. Przyjmiemy taki regulamin, aby osoby, które mają na własność mieszkania zostały 

wyeliminowane z tego programu, ponieważ celem jest, aby zamieszkały tam osoby młode, 

które nie mają zdolności kredytowej, ale mają pracę. Mogą to być również osoby, które są 

zameldowane w innej gminie, ale pod warunkiem, że przemeldują się do naszej i będą 

odprowadzać PIT. Jeżeli okaże się, że wśród tych ponad 300 wniosków są osoby, których 

dochód jest odpowiednio duży, to będzie to znak, by budować mieszkania przy ul. Mieszka I 

na wynajem z dojściem do własności. Przez miesiąc styczeń będą prowadzone zapisy, a później 

będą one weryfikowane.  

Jeżeli chodzi o budynek przy ul. Podgórnej, to jest zrealizowany projekt. To jedno z tych zadań, 

które nie jest ujęte w budżecie. Być może po półroczu, sytuacja finansowa okaże się stabilna, 
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wtedy złożymy do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosek na wykonanie budynku. Byłby 

on budynkiem komunalnym z ok. 20 mieszkaniami.  

W trakcie prac projektowych znajdują się dwa budynki, które mają być położone przy  

ul. Poznańskiej i ul. Ogrodowej.  

Pojawił się nowy teren przy ul. Kilińskiego o powierzchni ok. 1000 m2, który może być również 

wykorzystany pod budownictwo mieszkaniowe.  

Jeżeli chodzi o drogi to, zostaje nam kwestia rozbudowy ul. Targowej w Pleszewie. Podana 

kwota nie wystarczy, ponieważ likwidacja kolizji internetowo – telekomunikacyjnych będzie 

droższa. Zrealizujemy to zadanie, tylko w przypadku otrzymania co najmniej 50% dotacji  

z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  

Na południową obwodnicę Pleszewa zapisane jest 400.000 zł, ale być może nie zostanie to 

zrealizowane przez Miasto, ponieważ droga jest zawarta w dokumentacji dotyczącej 

projektowania drogi S-11. Termin składania ofert minął w połowie grudnia. Pojawiło się osiem 

firm, w tym cztery, które spełniają kryteria cenowe.  

Przejmujemy zadanie od Starosty dotyczące przebudowy ul. Targowej wraz z rondem. Jeżeli 

chodzi o ul. Polną, to wykonujemy tylko odcinek dojazdu do nowej siedziby Przedsiębiorstwa 

Komunalnego. 

Dwie szkoły wymagają wsparcia. Są to Zespół Szkół Publicznych nr 3 oraz Zespół Szkół 

Publicznych w Lenartowicach. W 2020 roku chcemy rozpocząć remont ZSP nr 3. W Dobrej 

Nadziei zostaną wymienione okna, natomiast w Kowalewie - przyłącze gazowe. W 2020 roku 

rozpoczniemy prace nad pracowniami komputerowymi na obszarach wiejskich. 

Wpisaliśmy 300.000 zł na dotację dotyczącą wymiany pieców. Straż Miejska kończy 

inwentaryzację w mieście. Z informacji Komendanta Straży Miejskiej wynika, że 

zinwentaryzowanych jest blisko 2000 gospodarstw domowych. Jeżeli będzie możliwość 

złożenia osobnego wniosku na miasto a osobnego na gminę, to prawdopodobnie w 2020 roku 

złożylibyśmy wniosek w ramach programu „Stop Smog”. Jest wtedy możliwość 

dofinansowania nawet 70% do termomodernizacji dla gospodarstw domowych, ale których 

sytuacja ekonomiczna jest trudna.  

Dwa zadania, które miały być realizowane w tym roku to Sowina Błotna i przydomowe 

oczyszczalnie ścieków w Bronowie i Bógwidzach.  

Skatepark najprawdopodobniej realizowany będzie przez Spółkę Sport. Temat Skateparku 

został skonsultowany i zaczynają się prace projektowe. Wykonane będzie również boisko  

w Grodzisku oraz doposażony i urządzony zostanie szereg placów zabaw. Zostanie również 

wykonana modernizacja boiska w Taczanowie Drugim. Fundusz Sołecki i Osiedlowy zostają 

bez zmian. Przeanalizujemy kwestię związaną ze wzrostem środków na Fundusz Osiedlowy.  

Istnieją również zagrożenia, które uszczuplą nam nadwyżkę budżetową. Spowoduje to przede 

wszystkim wzrost płacy minimalnej oraz wyciągnięcie dodatku stażowego, możliwość 

pogłębienia luki oświatowej, spadek udziału PIT ze względu na zwolnienie z podatku osób do 

26 roku życia, który najbardziej odczujemy w 2021 roku.  

 

Skarbik J. Ciupa powiedziała, że Gmina otrzymała z Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię 

pozytywną z uwagami. Dotyczą one m.in. nazwy uchwały, która powinna brzmieć „w sprawie 

uchwały budżetowej”. Po stronie limitu wpisaliśmy kwotę 17 mln zł kredytu. Z rozliczenia 

wynika, że próbowaliśmy tym kredytem sfinansować pożyczki, które są przeznaczone dla 

Stowarzyszeń w wysokości 210.686 zł. W autopoprawce zgłaszamy zmianę. Nie będzie kwoty  

17 mln zł tylko 16.789.104 zł kredytu, a kwotę 210.896 zł wprowadzamy jako wolne środki  

z roku 2019. Dodała, że w treści uchwały budżetowej pomyliła się o 2 mln zł liczbowo, 

ponieważ z załącznika zestawienia wynika, że wysokość łączna tych zadań wynosi  

46.486.033 zł. Wystąpił błąd pisarski, ponieważ my podaliśmy kwotę 48.486.033 zł. Za mało 
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jest planowane na zarządzanie kryzysowe, ponieważ przepisy ustawowe ukazują, że musi to 

być 0,05% z wydatków ogólnych pomniejszonych o wynagrodzenia.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt budżetu 

na 2020 rok. Nie pojawił się żaden wniosek formalny. Na Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych pojawił się wniosek radnego, aby rozpocząć prace projektowe dróg  

w miejscowości Zielona Łąka. Jakakolwiek dokumentacja wykonywana do tych dróg może być 

zrealizowana tylko i wyłącznie po wykonaniu przepustu przez drogę krajową, które jest 

planowane w budżecie na 2020 rok. Komisja również nie zaakceptowała tego wniosku.  

 

Skarbik J. Ciupa powiedziała, że wydatki majątkowe w 2019 roku zmniejszamy łącznie  

o 1.991.219 zł i bieżące związane z projektami unijnymi, a także powstałymi oszczędnościami 

ze zwrotu przez MGOPS zasiłków celowych, mniejszym wykorzystaniem wynagrodzeń. 

Należało te zmiany wprowadzić do budżetu na 2020 rok. W tym roku wykonaliśmy pracownie 

komputerowe w dwóch szkołach. Zakupiliśmy dla przedszkoli laptopy i tablice. W związku  

z tym, zaplanowany był wydatek majątkowy w kwocie 169.000 zł. Musieliśmy zdjąć  

115.000 zł, czyli tyle ile było wykorzystane poprzez przesunięcie do roku 2019. Jest dużo 

przesunięć w dziale oświaty, ale są to przesunięcia wewnętrzne między rozdziałami.  

Podsumowując, nie zwiększamy deficytu, dodajemy wolne środki i zmniejszamy wysokość 

kredytu. Po stronie dochodowej ukazały się środki otrzymane od Powiatu w formie dotacji na 

prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania. W projekcie budżetu mieliśmy kwotę 134.922 zł. 

Okazuje się, że mamy 143.525 zł, w związku z tym dochody i wydatki zostały zwiększone o tę 

różnicę wynoszącą 8.130 zł.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy jest w planach wykonanie kanalizacji w Zielonej Łące przy 

ul. Zbożowej.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy dochody w kwocie 540.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych to dochody dotyczące nowych zezwoleń, czy kontynuacji. 

Nawiązał do § 5 pkt. 2e i zapytał, czy dodatek uzupełniający w kwocie 356.000 zł dla 

nauczycieli oznacza, że w 2019 r. nauczyciele średnio nie uzyskali minimalnego 

wynagrodzenia oraz czy będzie przez to wymagana taka dopłata. Odniósł się także do  

§ 5 pkt. 2f , w którym zapisano, że w budżecie tworzy się rezerwy. Zapytał, czy podany punkt 

dotyczy programów finansowanych z Unii Europejskiej. Poprosił o informacje dotyczące tych 

programów oraz o wyjaśnienie na co konkretnie te dofinansowania będą przeznaczone.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o ul. Zbożową, to jest ona częścią drogi 

prywatnej. Były przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami. Gmina może przejąć drogę 

prywatną, w sytuacji, gdy będzie partycypacja mieszkańców w wykonaniu tej drogi. Gmina na 

swój koszt wykonałaby wtedy kanalizację, wodociąg oraz połowę drogi w tłuczniu. W chwili 

obecnej nie ma żadnego odzewu, natomiast jeżeli dojdzie do pozyskania pieniędzy z zewnątrz, 

to na pewno ta ulica zostanie wykonana.  

Jeżeli chodzi o środki pozyskane z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych to powstają 

one z nowych koncesji, z przedłużenia koncesji, za jednorazowe wydanie koncesji. Te 

pieniądze muszę być w całości przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych. Jeżeli pieniądze nie zostaną wydane w danym roku budżetowym, to przechodzą 

na rok następny.  

Rezerwa na dodatki uzupełniające została rozwiązana, ponieważ nauczyciele w Pleszewie 

osiągnęli średnie wynagrodzenia. Była spora nadwyżka, blisko o pół miliona. Została ona 
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zlikwidowana przez autopoprawkę. Były takie lata, w których dopłacaliśmy do tego po  

700.000 zł – 800.000 zł, ale w tym roku nie było potrzeby.  

W trakcie realizacji jest program „Smart Pleszew”. Znaczna część zadań dotycząca tego 

programu przeszła na rok 2020, z uwagi na to, że umowa została podpisana później. Są też 

zabezpieczone środki, w sytuacji gdybyśmy dostali pieniądze z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na edukację. Jest to wkładem własnym dla Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Radna W. Gil zapytała, co się dzieje z budżetem obywatelskim dla Scholi Lenartowickiej. 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że w 2019 roku nie został zrealizowany zakup instrumentów. 

Wpłynęło pismo od Scholi, aby ten zakup wykonać w roku 2020. Zakup zostanie zrealizowany 

w roku 2020, więc środki wyznaczone na ten cel nie przepadają.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do budżetu na rok 2020, 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Głosowano w sprawie: 

budżetu na rok 2020,  

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Burmistrz A. Ptak podziękował zebranym za uchwalenie budżetu, ale także za proces jego 

tworzenia. 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/148/2019 w sprawie budżetu na rok 2020. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 protokołu. 
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d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 

2032, 

 

Skarbnik J. Ciupa wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa ma związek z danymi, które 

zostały przyjęte w budżecie. Zmieniamy o 8 130 zł dochody i w takiej samej wysokości 

zmieniamy wydatki. W wydatkach majątkowych nie ma zmian, natomiast zmieniamy wielkość 

kredytu z 17 mln zł na 16.789.104 zł. Dokonujemy zmian w stosunku do uwagi Regionalnej 

Izby Obrachunkowej zawartej w opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej. Źródłem 

finansowania będą wolne środki z 2019 roku. Dołączony jest do tego szczegółowy wypis zmian 

zadań majątkowych, które są konsekwencją zmian, jakie miały miejsce w 2019 roku. Będą one 

dalej realizowane w roku 2020.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2020 – 2032,  

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032, 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/149/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 9 

protokołu. 
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e) zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku. 

w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

w Pleszewie, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że poprzednia uchwala została podjęta dnia  

16 lipca 2019 r. Podaliśmy wartości w kwotach brutto, a należy je podać w kwotach netto.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku  

w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

w Pleszewie, 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/150/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/90/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: wniesienia aportu do 

Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 

 

f) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 

rok, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że dzisiaj podejmujemy dwie uchwały dotyczące profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii. Te dwa programy są podstawą do wydatkowania środków  

w kolejnym roku. Powstały one głównie na podstawie badań ankietowych, które zostały 

przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich. Szczegółowy raport będzie 

przedstawiony na sesji w styczniu lub lutym. Jest on dosyć obszerny i ukazuje problem 

alkoholowy na terenie Miasta i Gminy Pleszew, a zwłaszcza inicjację alkoholową 

najmłodszych uczniów. Powyższe programy mają przeciwdziałać temu problemowi. Jeżeli nie 

dojdzie do realizacji środków w roku 2020, to nadwyżka przechodzi na rok 2021.  

 

Radny B. Kaczmarek odniósł się do punktu 2 „Pomoc i profilaktyka dla uzależnionych lub 

zagrożonych uzależnieniami”, na który jest przeznaczona kwota 52.200 zł. Poprosił o podanie 

szczegółowych zadań, na które te pieniądze są wydawane. Zapytał, czy jeżeli są przekazywane 

pieniądze np. do klubów sportowych, to czy one przedstawiają nam założenia, cele 

profilaktyczne, żebyśmy później mogli zweryfikować, czy te pieniądze, które są wydawane, 

rzeczywiście wpływają na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Czy są prowadzone 

jakieś analizy? Dodał, że zawsze ma do tego programu duże wątpliwości, ponieważ o wiele 

większe pieniądze przeznaczane są na ten cel, niż na samą profilaktykę.  
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Radny G. Jenerowicz powiedział, że są badania statystyczne, o tym, że Światowa Organizacja 

Zdrowia zakłada jeden punkt sprzedaży na 1000 mieszkańców, a w Polsce jest to na ok. 200 

mieszkańców. Jak to wygląda w Pleszewie? Ilu mieszkańców przypada na jeden punkt 

sprzedaży? Czy były przypadki ukarania nieletniego lub jego opiekuna za picie alkoholu  

w miejscu publicznym? Dodał, że jest zapis dotyczący zwiększenia liczby sprzedawców 

kontrolujących wiek osób kupujących alkohol. Dlaczego nie możemy wprowadzić wykluczenia 

z rynku sprzedawców nie kontrolujących wieku osób kupujących alkohol? Czy nie byłoby 

dobrym sposobem egzekwowanie tego, że jak się idzie kupić alkohol, to nie idzie się tylko  

z pieniędzmi, ale również z dowodem osobistym? Może należałoby wprowadzić zasadę, że 

każdy przychodzi z dowodem osobistym? 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o dowody osobiste, to ściśle reguluje to Ustawa 

o wychowaniu w trzeźwości, natomiast zagrożenie sprzedawcy jest w sytuacji takiej, kiedy nie 

poprosi o dowód, a alkohol zostanie sprzedany osobom nieletnim. W tej sytuacji rzeczywiście 

dochodzi do odebrania koncesji. W jednym przypadku udało nam się zaniechać działalność 

sklepu ze względu na skargi mieszkańców. Problemem jest to, że osoby nieletnie bardzo często 

proszą o zakup alkoholu osoby pełnoletnie. W tym przypadku, nawet jeżeli dojdzie do kontroli 

dowodu osobistego osoby pełnoletniej, a ona przekaże alkohol osobie niepełnoletniej to nie 

mamy na to wpływu. Na jeden punkt mamy 460 osób, więc porównując do skali kraju, sytuacja 

nie jest tragiczna, natomiast limit jaki został wyznaczony przez Radę Miejską w pierwszej 

kadencji nie był nigdy powiększany.  

Jeżeli chodzi o kluby sportowe, to przyjęliśmy zasadę, że nie finansujemy z tych pieniędzy 

sportu dla seniorów. Jest to finansowanie sportu na zasadzie treningów, jako sposobu spędzania 

wolnego czasu. Uważamy, że młodzież jest zainteresowana sportem, co może spowodować, że 

takie osoby odejdą od pewnych zachowań związanych z problemem alkoholowym. Pomoc  

i profilaktyka dla uzależnionych to partycypacja w kosztach mitingów oraz wyjazdów 

terapeutycznych. Są to osoby z rodzin objętych niebieską kartą, albo z rodzin alkoholowych.  

Z tych środków jest opłacany m.in. psycholog. Pojawiają się opinie biegłych sądowych wobec 

osób, które są kierowane na przymusowe leczenie. Z tych środków również przekazywana jest 

część dla dzieci i rodzin dotkniętych problemami uzależnienia na podstawie wywiadu 

środowiskowego.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że w ponad połowie są winne osoby dorosłe i rodzice. Dodała, że 

nie wyobraża sobie, aby nie sprawdzić dowodu osobistego w przypadku, gdy przyjdzie dziecko 

lub młoda osoba. Powinniśmy zacząć od rodziców i osób pełnoletnich.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy są przeznaczone pieniądze na szkolenia dla osób, które 

pracują w zespole interdyscyplinarnym lub zajmują się profilaktyką przeciw alkoholizmowi  

i narkomanii. Dodał, że w niektórych gminach, miastach przeprowadzane są szkolenia także 

dla samych sprzedawców.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że miała możliwość wzięcia udziału w spotkaniu, na którym były 

przedstawione ankiety dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Problemem nie jest 

to, że dzieci mają możliwość zakupić alkohol w sklepach, tylko to, że zaznaczają w ankietach, 

że po raz pierwszy alkohol spożywały w domach.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że takie szkolenia się zdarzają. Są to głównie szkolenia 

organizowane na miejscu. W 2020 roku jest również planowane szkolenie.  
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Głosowano w sprawie: 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/151/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

protokołu. 

 

g) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

 

Radny G. Jenerowicz wskazał punkt 3j i powiedział, że jest zapisane, że będą zakupione testery. 

Jakie są prawne uwarunkowania wykorzystania takich testerów? Dodał, że w punkcie 3b 

zapisane jest „dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” i powiedział, że słowo 

„gimnazjalnych” jest nieaktualne.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w 2019 roku nie został zakupiony tester, natomiast jest 

wpisany, na wypadek gdyby pojawiła się taka potrzeba i możliwość prawna. Program jest 

ogólny, tak aby można było szeroko go wykorzystać. Jeżeli chodzi o słowo „gimnazjalnych”, 

to jest to błąd.  

 

Głosowano w sprawie: 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/152/2019 w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 
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h) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że na ostatniej sesji zgłaszał, aby przejrzeć cały Statut, a 

zmieniamy tylko dwa elementy. Czy reszta jest zgodna ze stanem rzeczywistym lub czy później 

dokonamy innych zmian? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że głównie chodzi o wolę mieszkańców tego jednego osiedla 

i wpisanie Centrum Usług Wspólnych, które zostaje uruchomione od dnia 1 stycznia. 

Zaproponował, aby Szefowie Klubów, bądź wszyscy radni, którzy są chętni i mają uwagi do 

Statutu omówili temat na najbliższym spotkaniu Szefów Klubów.   

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Noskowski, Karol Szehyński 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Jan Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Katarzyna Trawińska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVI/153/2019 w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

6. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że rozpoczynamy zebrania wiejskie i osiedlowe. Chcemy, aby 

zebrania odbyły się w ciągu 8 dni. Dodał, że harmonogram zostanie przesłany wszystkim 

radnym. Nowością jest to, że łączymy zebrania osiedlowe.  

 

7. Zakończenie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XVI sesji Rady Miejskiej. 

 

8. Spotkanie świąteczno – noworoczne. 

 

Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady: 

 Klaudia Witek                                                                       Adela Grala – Kałużna 
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Przygotował(a): 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 XVI/146/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XVI/147/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XVI/148/2019 w sprawie budżetu na rok 2020, 

Załącznik nr 9 – uchwała nr XVI/149/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XVI/150/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: wniesienia aportu do 

Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr XVI/151/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XVI/152/2019 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XVI/153/2019 w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy 

Pleszew. 

 

 


