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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XXXI/2021 

 

XXXI sesja w dniu 10 czerwca 2021 r.  

Obrady rozpoczęto 10 czerwca 2021 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 15:57 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 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXXI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że w sesji uczestniczy 19 radnych (nie ma radnego E. Kowcunia i radnego  

J. Noskowskiego), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 



2 

 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew 

wotum zaufania. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 

2020: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 

rok 2020,  

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok,  

d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok, 

e) dyskusja, 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pleszew za rok 2020. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, 

b) zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 

2020 roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki  

nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje 

Państwowe S.A.,  

c) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia 

dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11”, 

d) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew – Piekarzew”, 

e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 

Miasto  

i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych,  

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok 

szkolny 2021/2022, 

g) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego,   

h) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, 

i) zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, 
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j) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pleszew, 

k) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

gminy Pleszew, 

l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 

Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie, 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie, 

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie, 

o) zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Pleszew, położonej w Bronowie, 

p) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

q) nadania nazwy drodze wewnętrznej,  

r) pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew  

ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat 

pleszewski), 

s) zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pleszew, 

t) zmiany uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, 

u) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”  

w latach 2021 – 2022, 

v) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, 

w) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca  

2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Pleszew na lata 2017 – 2023, 

x) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 

2032, 

y) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 

9. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr 
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Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Jan Noskowski 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

Radni nie wnieśli pytań do protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XXX/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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 Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Jan Noskowski 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Na salę wszedł radny J. Noskowski.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna zapytała o zarządzenie nr 97. Czym 

zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jest to zespół składający się z przedstawicieli różnych 

instytucji publicznych. Głównie są to pedagodzy szkolni oraz przedstawiciele Policji, 

Prokuratury, sądu, szpitala, poradni psychologiczno – pedagogicznej i zajmują się oni 

rozwiązywaniem problemów społecznych. Jest to ciało, na forum którego jest pełny przepływ 

informacji dotyczących problemów związanych z funkcjonowaniem głównie dzieci  

i młodzieży. Między innymi omawiana jest tematyka Niebieskich Kart, przemocy w rodzinie.  

 

5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020: 

 

a) przedstawienie raportu, 

 

Burmistrz A. Ptak zaprezentował raport o stanie Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok.  

Powiedział, że raport jest dosyć specyficzny, ponieważ rok 2020 także był wyjątkowy. Rolą 

samorządu każdego szczebla, również Miasta i Gminy Pleszew było zapewnienie ciągłości  

w funkcjonowaniu i obsłudze mieszkańców. Zamknęliśmy całkowicie Ratusz, 

przyjmowaliśmy interesantów tylko w Biurze Obsługi Interesanta, zapewniliśmy sprawną 

obsługę wewnętrzną. W szczytowym okresie pandemii, ponad 20% pracowników Miasta  
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i Gminy nie było obecnych w pracy z tytułu chorobowego, kwarantanny, izolacji. Były 

momenty, że w wydziale nie było nikogo, albo były pojedyncze osoby. Średnie zatrudnienie 

w Ratuszu utrzymuje się od kilku lat na poziomie około 100 osób. W styczniu przeliczając 

dni pracowników, nie było ich 1818 dni, w lutym 739 dni, w marcu 639, a w czerwcu 1561. 

Krytyczny był listopad, gdzie liczba dni wynosiła około 2 500.  

Pojawiła się również praca zdalna, ale każdy kto pracuje w administracji wie, że trudno 

zorganizować pracę zdalną, ze względu na bazę danych, której nie można przekazywać na 

zewnątrz. Była także praca zmianowa oraz odbywająca się w kilku miejscach. Staraliśmy się 

w różny sposób utrzymać ciągłość funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.  

W podobnej, jak nie gorszej sytuacji znalazły się placówki oświatowe. Zamknięto placówki, 

lecz szkoły pracowały w zupełnie inny sposób, na przykład poprzez zdalne nauczanie. 

Etapowo otwierano szkoły. W tak ciężkiej sytuacji, zdajemy sobie sprawę, jak ważną funkcję 

pełni administracja publiczna, w tym Przedsiębiorstwo Komunalne. W pierwszych dniach, 

kluczowym problemem było, w jaki sposób zapewnić funkcjonowanie podstawowych usług 

komunalnych. Można było zawiesić terminy, ale było to ze szkodą dla pracy administracji.  

Spółka Sport została wyłączona z mocy prawa przez większość czasu. Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonował cały czas, choć też na zmiany.  

Pomimo wyłączeń, instytucje kultury działały. Prowadziły wiele imprez online za pomocą 

Internetu. Wykorzystaliśmy potencjał sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu. 

Bardzo szybko rozpoczęliśmy docieranie do mieszkańców z ofertą kulturalną online. Ponad 

70 tys. osób skorzystało z tej oferty. Pracę Biblioteki tak organizowano, aby można było 

prowadzić wypożyczenia.  

Zmiana funkcjonowania szkół była nowością dla wszystkich, dla uczniów, nauczycieli, 

rodziców, organu prowadzącego. Pozyskano pieniądze zewnętrzne na „Zdalną szkołę” na 

kwotę ponad 200 tys. zł, na „Aktywną tablicę” 83 tys. zł, wsparcie dla nauczycieli 125 tys. zł. 

Kupiono dodatkowe laptopy. Technicznie jesteśmy w stanie sobie poradzić, ale przez czas 

pandemii zauważamy co się dzieje z psychiką dzieci. Przed nami jest bardzo duże wyzwanie, 

aby wrócić do tego, co było przed pandemią.  

W przedszkolach, w październiku, listopadzie absencja pracowników wynosiła 61-80%. 

Pomimo to, żadne przedszkole nie zostało zamknięte.  

Pandemia jednak pokazała potencjał Miasta i Gminy. W pierwszych miesiącach pojawiły się 

osoby potrzebujące i było widać chęć pomocy i współpracy. Co środę odbywała się 

wideokonferencja ze Starostą, Prezesem szpitala, Policją, Strażą Pożarną, Inspekcją Sanitarną.  

Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę oraz za niesioną pomoc 

potrzebującym osobom. Dodał, że wielokrotnie decyzje podejmowane przez samorząd były 

na granicy prawa, albo też za nie wykraczały.  

Było źle, ale udało nam się zachować dobrą kondycję finansową. Zakończyliśmy rok 

nadwyżką operacyjną w kwocie 18 mln zł. Majątek Gminy wzrósł o ponad 588 mln zł. Mamy 

dobry wskaźnik spłaty zobowiązań – na poziomie 15% przy dopuszczalnych 29%. 

Spłaciliśmy parę kredytów z lat wcześniejszych, w tym na budowę Parku Wodnego Planty  

w kwocie ponad 3 mln zł. Co sesję budżet gminy był zmieniany, nie z powodu niedbalstwa, 

tylko ze względu na wpływające dotacje, subwencje lub reakcję na pojawiające się na bieżąco 

problemy. 25 zarządzeń zmieniało budżet pomiędzy sesjami.  

Doszło nam ponad 15 000 m2 wśród osób fizycznych, a w przypadku przedsiębiorców  ponad 

2 300 m2. Dało nam to większe wykonanie podatku od nieruchomości. Nastąpił wzrost liczby 

pojazdów o prawie 100. Udział w PIT to –1 300 000 zł. Najgorszy był kwiecień, gdzie 

dochody z PIT-u i CIT-u spadły o 40%. Wzrósł natomiast podatek od nieruchomości, rolny  

i opłaty lokalne.  

Obniżono nam subwencję oświatową o 164 000 zł. Dużym atutem była kwestia pozyskanych 

środków finansowych. Dzięki temu są realizowane zadania na ponad 51 mln zł. Z tych 
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środków został wykonany pierwszy etap ulicy Ogrodowej i Zamkowej. Na ten cel 

pozyskaliśmy ponad 2 mln zł. Świadczy to o tym, że mimo trudnych dni, aktywność, jeżeli 

chodzi o inwestycje była.  

Przebudowa podziemnej infrastruktury to koszt około 800 000 zł. Rewitalizacja miasta 

również była realizowana ze środków unijnych.  

Dzięki pozyskanym środkom w roku 2020, mogliśmy wybudować boisko w Sowinie Błotnej. 

Odcinek od Pleszewa do ul. Kościelnej w Brzeziu został również sfinansowany.  

Na ul. Ogrodowej Przedsiębiorstwo Komunalne wymieniło wodę, kanalizację i nawierzchnię. 

Ulica Ogrodowa, Zamkowa, Słowackiego to drogi powiatowe i to właśnie na nich zrobiliśmy 

ścieżki rowerowe, z tym że na późniejszej sesji, Miasto te drogi przejmie. Burmistrz dodał, że 

wszyscy niecierpliwiliśmy się, dlaczego te prace tak długo trwają, ale termin przedłużył się 

głównie ze względu na archeologa, który prowadził prace na ul. Sienkiewicza.  

Udało się rozszerzyć przetarg na S-11. Umieszczono tę drogę w pracach i przetargu 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trwają konsultacje, jaki ma mieć ona 

przebieg. Mamy nadzieję, że przy budowie S-11 również powstanie obwodnica. Północna 

obwodnica Pleszewa jest w dokumentach planistycznych. Przy ostatniej zmianie planu 

miejscowego w Marszewie, jest informacja Generalnej Dyrekcji, że musimy uwzględnić 

projektowaną koncepcję północnej obwodnicy Pleszewa. Po wyborze wariantu znikną zapisy 

związane z północną obwodnicą.  

Jednym z najpoważniejszych tematów jest jakość powietrza. Zostało zawarte ponad 200 

umów o wartości prawie 900 000 zł. Gdybyśmy przeanalizowali wielkość miasta i nakłady 

ponoszone na dotacje, to jest to kwota bardzo wysoka. Wydział Ochrony Środowiska jest 

bardzo aktywny, jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków w ramach Programu „Czyste 

Powietrze”. Chcemy również doprowadzić do tego, aby w mieście było jak najwięcej zieleni.  

Prowadziliśmy wiele działań w zakresie edukacji Smart Pleszew. Straż Miejska 

konsekwentnie egzekwuje prawo.  

Niektóre inwestycje zostały zahamowane, ale były też takie, których nie dało się zahamować, 

np. przed pandemią rozpoczęły się prace przy ul. Targowej. W sumie około 39 mln zł zostało 

wydane przez spółki i przez Miasto i Gminę Pleszew.  

Niższe wykonanie budżetu było związane z tym, że akt notarialny dotyczący dużej 

nieruchomości, który miał być podpisany w okolicach listopada, grudnia, nie został 

podpisany. Podpisaliśmy go w miesiącu kwietniu/maju i dysponujemy gruntem o powierzchni 

ponad 4 ha przy ul. Wschodniej. Przetarg na Skatepark został rozstrzygnięty  

w 2020 roku, ale prace są kończone w 2021 roku. Jeżeli chodzi o Miasteczko ruchu 

drogowego to umowę podpisaliśmy w grudniu 2020 roku, a wydatki mogliśmy dopiero 

ponosić od 2021 roku.  

Przyjęliśmy zasadę, że nie bierzemy udziału w żadnych płatnych konkursach. Wyróżnienia, 

jakie otrzymaliśmy są z konkursów bezpłatnych, organizowanych przez uznane organizacje 

lub stowarzyszenia. Najbardziej prestiżową nagrodą była nagroda główna w kategorii 

„Zrewitalizowana przestrzeń miejska Towarzystwa Urbanistów Polskich”. Mamy 30 miejsce 

na ponad 800 miejsc w rankingu samorządów. Jest to dla nas bardzo duży sukces  

i wyróżnienie.  

Słyszymy zapowiedzi zwiększenia kwoty wolnej od podatku, co oznacza, że PIT nie wpłynie 

do Gminy. Poprawi się sytuacja ekonomiczna ludzi, ale oznacza to również mniejszy PIT  

w budżecie gminy. Nie wiemy, w jaki sposób zostanie on zrekompensowany. Co trzecia 

złotówka w budżetach gmin to dotacje, na których wielkość i wydatkowanie Gmina nie ma 

wpływu. Jeżeli nie wydamy pieniędzy otrzymanych jako dotacje, to musimy się z nich 

rozliczyć.  

Pomimo tego, że uzyskaliśmy 4 mln zł na szkołę w Lenartowicach, to wartość tego zadania 

będzie na pewno wynosiła 7-8 mln zł.  
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Wyzwaniem będzie przejście do fazy realizacji wprowadzonych przez nas inwestycji, tj. blok 

na ul. Mieszka I, Bogusza i Podgórnej. Jesteśmy w całości przygotowani dokumentacyjnie. Są 

złożone dwa projekty na dofinansowanie, które może dojść nawet do 80%.  

Segregacja odpadów i opłaty budzą kontrowersje, ale sukcesem naszym jest to, że opłata 

została utrzymana na tym samym poziomie, na którym jest. Opłata ta jest zdecydowanie za 

wysoka, ale jest uzależniona od wielu czynników, na które samorząd i mieszkańcy nie mają 

wpływu. W 2020 roku bardzo dużo zrobiliśmy, aby zmniejszyć koszty, np. rozdzielenie 

popiołu od odpadów zmieszanych oraz wprowadzenie odpadów bio. W opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej jest postawiony zarzut wobec Burmistrza, że nie bilansował się system 

gospodarki odpadami. Był oczywiście moment, gdzie dochodów było mniej niż wydatków 

ponoszonych na system gospodarki odpadami. Myślimy, że od września pojawią się zapisy  

w budżecie o konkretnych rozwiązaniach projektowych, ale czy zostaną wykonane nie 

wiemy.  

Jesteśmy po seminariach na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym  

w Krakowie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza i Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiliśmy 

wizję kompaktowego miasta, wykorzystując jego atuty. Dnia 22 czerwca odbędzie się 

Międzynarodowy Kongres Miast Przemysłowych, na którym również prezentowany będzie 

ten projekt. Jeżeli ta wizja się obroni, to chcemy od września przeprowadzić konsultacje  

i uzupełnić ten program. Jest on już powoli wdrażany. 

Burmistrz podziękował sołtysom, radnym, organizacjom pozarządowym, wolontariuszom, 

pracownikom Urzędu oraz wszystkim osobom, które angażowały się i współpracowały na 

rzecz Miasta i Gminy Pleszew.  

 

b) debata, 

 

Radna E. Hyla powiedziała, że był to dla nas trudny rok. Pomimo kryzysu, ulg, zwolnień, 

kondycja finansowa Gminy jest dobra. Dobra kondycja spowodowana jest ciężką pracą 

samorządu, naszych władz, kierowników, jak i pracowników.  

Dodała, że mimo ciężkiego roku, żadna inwestycja nie została wstrzymana, wręcz bardzo 

dużo z nich zostało wykonanych. Powiedziała, że miasto zostało zmodernizowane i jest duża 

różnica pomiędzy tym, co było kiedyś, a co jest teraz. Widać, jak rozwija się nasze miasto. 

Radna dodała również, że cieszy się, że miastem rządzi również kobieta, ponieważ patrzy ona 

innymi oczyma niż mężczyzna. Przykładem mogą być dekoracje, które można było oglądać  

w centrum miasta w Boże Narodzenie lub na Wielkanoc. Mimo trudnego roku, władze zrobiły 

bardzo wiele.  

Radna podziękowała Burmistrzowi za udany rok.  

 

Radny K. Szehyński podziękował za raport. Powiedział, że nasz budżet ma dobrą kondycję 

również dzięki przedsiębiorcom, którzy ciężko pracują i odprowadzają podatki. Dodał, że 

składał interpelację odnośnie ilości firm, które korzystały z ulg, ale dostał odpowiedź, że to 

wszystko jest w trakcie realizacji. Zapytał, ile firm uzyskało pomoc oraz czy są takie firmy, 

które składały wnioski, ale pomocy nie otrzymały.  

Powiedział, że w przedstawionym raporcie jest informacja na temat wody i kanalizacji. 

Dowiedzieliśmy się z gazety, że ceny wody poszły w górę. Zapytał, na jakiej podstawie są 

liczone podwyżki i jak to funkcjonuje.  

Dodał, że cieszy się, że Burmistrz jest proekologiczny oraz, że nie chciałby aby w naszym 

mieście powstawały inwestycje zagrażające środowisku.  

 

Radna W. Gil podziękowała za przygotowanie raportu, ponieważ jest to wiedza na temat 

miasta i gminy w pigułce.  
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Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że o 20% wzrosła liczba zgonów, a tylko o 15% wzrosła 

liczba urodzeń. Miasto rozwija się w dobrym kierunku, ale by mogło się dalej rozwijać, to 

musimy myśleć o przyszłości, dlatego niepokojąca jest tutaj demografia. Podczas ostatnich 6 

lat, liczba mieszkańców spadła o prawie 1000 osób. Musimy zrobić wszystko, aby zatrzymać 

mieszkańców. Mieliśmy spore opóźnienia w budowie budynków wielorodzinnych w ostatnich 

latach. Teraz przyspieszamy, ale nie uda się tego zrobić w 2, 3 lata. Zapytał, czy Miasto 

posiada takie grunty, które mogłoby przekazać zewnętrznym deweloperom, którzy są 

zainteresowani budową budynków wielorodzinnych.  

Powiedział, że Prezes firmy Famot zrobił ankietę wśród pracowników i okazało się, że 

największym problemem jest dojeżdżanie do pracy nawet 50-70 km. Te osoby chciałyby u 

nas mieszkać, tylko jest słaba dostępność mieszkań. Dodał również, że na spotkani radnych  

z Prezesem firmy Famot okazało się, że jest rozważana koncepcja budowy Europejskiego 

Centrum Odlewniczego w Pleszewie, ale do tego byłby potrzebny grunt o wielkości 20 ha. 

Czy my takim gruntem dysponujemy? 

Jeżeli chodzi o Program „Kociołek” to powinniśmy na w kolejnych latach zwiększać środki, 

ponieważ do 2024 roku musimy wymienić 4 000 kotłów.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że wykonanie każdego budżetu ma służyć naszym 

pokoleniom. Dodał, że Burmistrz udowodnił, że jest Burmistrzem skutecznym, potrafi 

realizować projekty podejmując śmiałe decyzje.  

Podziękował w imieniu własnym oraz sołtysów za realizację funduszu sołeckiego. 

Podziękował również za dobre relacje z samorządem Powiatu Pleszewskiego oraz za 

zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że cieszy się z dobrej kondycji finansowej gminy ze 

względu na to, że mieliśmy duże obawy, że będzie gorzej. Niskie wpływy z PIT-u były 

spowodowane na pewno pandemią, ale również oświatą. Dodał, że musimy się zastanowić,  

z czego wynika tak duży spadek liczby urodzeń w naszym mieście. Może przyczyną jest to, 

że młodzi ludzie rozpoczynając swoje dorosłe życie widzą dla siebie gdzieś lepsze miejsce niż 

Pleszew.  

Dodał, że zauważył, że przybyło 200 przedsiębiorców oraz, że ma nadzieję, że wpłynęło to na 

finanse gminy. Pojawił się również transport, na który gmina przeznaczyła 800 000 zł, a 

wpływy z opłat za parking to ponad 700 000 zł. Wychodzi na to, że nadal wygodniej jest 

skorzystać z samochodów, niż z komunikacji miejskiej. Czym się różnią dochody z opłat 

parkingowych od całkowitych dochodów z opłat parkingowych? 

Dodał, że zastanawia go to, że skoro poprawił się sposób segregowania, to może warto by 

pomyśleć o odpadach wielkogabarytowych.  

Warto byłoby wrócić do Budżetu Obywatelskiego, ponieważ jest on szansą na uwolnienie 

potencjału społecznego. Powiedział, że popiera sadzenie drzew. 

Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to gdzieś pojawił się błąd. Po rozdziale 12 jest znowu 11  

i 12.  

Dodał, że zależałoby mu, aby przed terenem kolejowym raz po raz było posprzątane. Tak 

samo jeżeli chodzi o drogi rowerowe, które są świeżo pomalowane. Jeżeli będzie tyle pyłu  

i piasku to będą się one szybciej wycierać.  

Podziękował Wydziałowi Rozwoju i Analiz, komórkom organizacyjnym urzędu, jednostkom 

organizacyjnym i spółkom gminnym za przygotowanie wyczerpującego raportu.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że przez długi okres Spółka Sport była zamknięta. Na jakiej 

podstawie i w jakiej wysokości były wypłacane wynagrodzenia pracownikom? 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna podziękowała za rok 2020. Powiedziała, 

że raport obrazuje, że dobrze pracowaliśmy. Udało nam się przebrnąć przez trzecią falę 

pandemii. Jako radni i mieszkańcy musimy patrzeć perspektywicznie na 5, 10, 20 lat do 

przodu. Przed nami jest bardzo duże wyzwanie, aby spojrzeć na miasto ze strony globalnej.  

 

Burmistrz A. Ptak podziękował za uwagi i spostrzeżenia do raportu. Informacja o 

podwyżkach za wodę to informacja publiczna na stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego.  

O ulgach i zwolnieniach w podatku powie Kierownik Violetta Skrzypczak. Jest to również 

informacja publiczna wywieszana na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.  

Demografia to trend ogólnopolski, a nawet europejski. Instrumenty, jakie może wykorzystać 

samorząd są ograniczone. Skoro państwo jako całość nie może sobie poradzić z tym 

problemem, to gmina nie jest w stanie nic z tym zrobić. Prawie 80 dzieci spoza gminy 

Pleszew uczęszcza do pleszewskich przedszkoli. Dla rodzica wybierającego Miasto i Gminę 

Pleszew ważna jest jakość edukacji, dlatego też remontujemy szkoły, wyposażamy pracownie 

komputerowe itd.  

Naszą rolą jest zlikwidowanie mentalnego podziału na miasto i wieś. Liczba oddawanych do 

użytku budynków na terenach wiejskich, podmiejskich jest większa niż na terenach miejskich.  

Jesteśmy na etapie ogłaszania przetargów na budownictwo mieszkaniowe. 4 szeregowce 

mamy za sobą, ale za chwile będą budowane kolejne. Priorytetem jest budowa budynku przy 

ul. Mieszka I, Poznańskiej i Sienkiewicza, ale stwarzanie również warunków dla rozwoju 

mieszkalnictwa prywatnego. Takim przykładem jest teren przy ul. 70 Pułku Piechoty. Mamy 

kolejne grunty, ale również będziemy podejmować kilka uchwał tj. zmiana studium, 

miejscowego planu, które mają służyć budownictwu wielorodzinnemu. W chwili obecnej na 

ul. 70 Pułku Piechoty powstają 4 bloki z perspektywą na 2 kolejne. Mamy 4 ha, 2 ha i 1,7 ha. 

Prowadzimy rozmowy nad znacznie większym terenem. Mamy podpisane porozumienie  

z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

Famot ma jeszcze rezerwę terenów, którą Miasto i Gmina Pleszew sprzedało. Myślimy, że  

w pierwszej kolejności powinien wykorzystać te tereny, które ma do dyspozycji.  

Dzisiejsze zmiany w budżecie nadal zwiększają środki na wymianę kotłów.  

Dodał, że w prezentacji dobra kondycja finansowa znalazła się na 5 lub 6 miejscu, ponieważ 

zdaliśmy sobie sprawę, że można było mieć dobrą kondycję finansową, ale gdyby nie ciągłość 

funkcjonowania Miasta oraz to, co się wydarzyło w marcu, kwietniu i paraliż związany  

z obsługą podstawowych instytucji publicznych, moglibyśmy być zadowoleni pod względem 

księgowym, ale niekoniecznie pod względem życiowym.  

Mamy zamiar wprowadzić zmiany dotyczące poruszania się po centrum. Chcemy, aby ludzie 

docierali tutaj w całkiem inny sposób. Nie jest przypadkiem, że przystanek autobusowy został 

zlokalizowany w rynku, kosztem miejsc parkingowych oraz to, że tworzymy sieć ścieżek 

rowerowych. Budowa tych ścieżek jest chaotyczna, ale to zadanie jest rozłożone w czasie. 

Jesteśmy po rozmowach ze Starostwem na temat ścieżek rowerowych przy drogach 

powiatowych. Tam, gdzie można to przejmujemy drogi, ale też nie możemy przejmować 

wszystkich zadań innego samorządu, a swoich własnych zaniedbywać.  

Całkowity dochód to wszystkie opłaty parkingowe, a dochód Miasta wynosi 70% z opłat 

parkingowych, ponieważ 30% idzie do Powiatu. Musimy jeszcze odjąć koszty obsługi strefy 

parkowania.  

Jeżeli chodzi o odpady wielkogabarytowe to są dwa problemy. Jednym z nich jest jakość 

zbieranych gabarytów przez Przedsiębiorstwo Komunalne. Na ulicy jest ona gorsza niż jakość 

gabarytów, które trafiają na PSZOK. Przedsiębiorstwo Komunalne uruchomiło ofertę 

płatnego dowozu wielkich gabarytów. Wynosi ona 60 zł na miasto i 80 zł na wieś. Są to 

wywozy co dwa, trzy lata, bo nikt nie ma takich gabarytów co rok.  
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Jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to wczoraj odbył się Kongres Polityki Miejskiej. Jest to 

wielka konferencja naukowa. Jednym z wniosków tego kongresu jest odwrót to, że miasta 

odchodzą od tych budżetów. Badania wskazują, że efekt partycypacji nie jest taki, jaki 

powinien być. Powstają nowe rozwiązania. Burmistrz dodał, że według niego odejście od 

Budżetu Obywatelskiego było zasadne.  

Dobrym pomysłem była budowa Skateparku, ponieważ to młodzi ludzie sami podawali nam 

wizje projektu. Budowa spowodowała, że mieszkańcy miasta współdecydowali.  

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to w Spółce Sport Pleszew po pierwsze trzeba było 

wykorzystać urlop i spółka dostała pomoc z tarczy kryzysowej, a warunkiem tego było 

niezwalnianie pracowników. Wielokrotnie te osoby były oddelegowywane do innych zadań, 

np. akcja maseczek, praca środowiskowa. 

 

Kierownik Referatu Podatków i Opłat Violetta Skrzypczak powiedziała, że w kwietniu 2020 

roku została podjęta uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pogorszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Do 31 sierpnia 2020 roku, 

do Urzędu wpłynęły 43 zgłoszenia. W przypadku 7 podatników, postępowanie zostało 

umorzone. Powodem było niespełnienie warunków wynikających z uchwały, głównie – brak 

stosownych dokumentów. 36 przedsiębiorców spełniło warunki i otrzymali oni zwolnienie  

w łącznej kwocie 329 551 zł. Poza uchwałą były przyznawane ulgi z ordynacji podatkowej. 

Na te ulgi wpłynęło 75 wniosków, w tym 58 w sprawie umorzenia podatku, 17 odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty. W 22 przypadkach, postępowania zostały umorzone 

jako bezprzedmiotowe lub wydane decyzje odmowne. Postępowania bezprzedmiotowe 

wynikały z tego, że Burmistrz może umorzyć tylko zaległości podatkowe, a w przypadku tych 

wniosków nie było jeszcze zaległego podatku, a część podatników skorzystało już wcześniej 

ze zwolnienia wynikającego z uchwały.  

47 decyzji zostało wydanych pozytywnych, 9 decyzji w sprawie odroczeń terminów, 

rozłożenia na raty, a 38 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zaproponował, aby przy współpracy z Powiatem przejąć takie drogi 

jak drogi na Dobrej Nadziei, Ludwinie, ale tylko w sytuacji, w której możemy aplikować o 

środki zewnętrzne. Od lat mamy zapoczątkowany przez Platformę Obywatelską Narodowy 

Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Obecna partia rządząca kontynuuje ten program 

wprowadzając tylko zmianę nazwy na Fundusz Dróg Samorządowych. Jeśli chodzi o kryteria, 

to mogą być remontowane drogi takie, które mają połączenie z drogami krajowymi. Przez 

ostatnie lata korzystaliśmy z tych programów i otrzymaliśmy dofinansowanie. Mieszkańcy 

wsi tj. Dobra Nadzieja, Ludwina nie mogą liczyć na szybki remont, bo to są drogi powiatowe, 

a sytuacja finansowa Powiatu jest trudna. Można by przejąć te drogi lub po prostu otrzymać 

do nich dofinansowanie.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że Powiat ma dobrą sytuację ekonomiczną, ponieważ 

słyszymy, że spłacane są wcześniejsze kredyty, dlatego nie widzimy powodu, dla którego 

zasadą powinno być przejmowanie dróg powiatowych, bo czym się różni Dobra Nadzieja, 

Ludwina od np. Suchorzewa, Rokutowa. Z bardzo dużą ostrożnością podchodzimy do 

przejęcia ulicy Ogrodowej, Kolejowej i Zamkowej. Powiat Pleszewski ma możliwość 

aplikować o remonty dróg, ale np. zamiast programu przebudowy dróg, w tym roku 

uruchomiono program na przejścia dla pieszych. Miasto i Gmina Pleszew dokłada do dróg 

powiatowych 30% oraz 50% do chodników. Musimy ostrożnie do tego podchodzić, aby nie 

zdarzyło się tak, że wykonamy zadanie własne innego szczebla samorządu, a na nasze własne 

zabraknie nam pieniędzy.  
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Jeżeli chodzi o koncesje alkoholowe to nie można umorzyć opłat.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że nie chodzi tutaj tylko o nakłady na remonty 

dróg. Stworzył się dysonans między niektórymi ulicami. Na nowych ulicach jest dużo 

nasadzeń, kwiatów, drzew, natomiast istnieją też miejsca, które straszą. Jest tam zieleń 

zaniedbana. Wiemy, że te tereny należą do Powiatu, ale trzeba pomyśleć, aby coś z tym 

zrobić. Może nawiązać jeszcze większą współpracę z Powiatem.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że współpraca jest dobra ale trudno jest wskazywać w trybie 

rozkazującym działania właściciela drogi.  

Czeka nas też przejęcie całej ulicy Poznańskiej, Hallera po wybudowaniu obwodnicy 

Pleszewa.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum 

zaufania. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala - Kałużna poddała pod głosowanie uchwałę  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 20 głosach za, 0 wstrzymujących się,  

0 przeciw, 1 radnym nieobecnym podjęła uchwałę nr XXXI/295/2021 w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. Uchwała stanowi załącznik nr 2 

protokołu.  

 

Burmistrz A. Ptak podziękował za wsparcie. Powiedział, że ma nadzieję, że od września, 

października wypracujemy wspólny kierunek działania.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum 

zaufania. 

 

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 

 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 

2020: 

 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 

2020, 
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Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, Burmistrz Miasta miał obowiązek przedłożenia w terminie do  

31 marca sprawozdania z wykonania budżetu. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz 

ze sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

i informacji o stanie mienia. Sprawozdania zostały w terminie przekazane do Rady Miejskiej 

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Sprawozdanie jest oparte na sprawozdawczości 

budżetowej, sprawozdaniu Rb-27 w zakresie dochodów, Rb-28 w zakresie wykonania 

wydatków oraz Rb NDS w zakresie nadwyżki i deficytu za rok 2020. Sprawozdania zostały 

przygotowane w oparciu o zapisy w księgach rachunkowych jednostki samorządu 

terytorialnego i poszczególnych jednostek budżetowych.  

W 2020 roku, budżet podlegał korektom, które były wprowadzone zarządzaniami Burmistrza 

oraz uchwałami Rady Miejskiej.  

Dochody osiągnięto na poziomie 169 311 017 zł przy planie ostatecznym po zmianie 

169 745 223 zł. Z tego, majątkowe to ponad 20 mln, a dochody bieżące 148 462 213 zł. 

Wydatki opiewały na kwotę 159 342 704 zł, przy planowanych wielkościach 176 910 662 zł,  

z tego wydatki majątkowe to 28 968 778 zł, a bieżące 130 373 925 zł.  

Przychody wypracowano w wysokości 30 490 620 zł, przy wartości planowanej 23 972 079 

zł. Rozchody osiągnęły wykonanie w kwocie 16 813 041 zł, przy wartości planowanej  

w wysokości 16 806 641 zł. Wykonanie rozchodów dotyczyło również otrzymanego 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała 

ponad 7 mln zł, z czego w 2020 roku wykonała małą kwotę. Ze względu, że są to zadania 

wieloletnie, musieliśmy te środki zawiesić na lokacie.  

Ostatecznie wynik budżetu zakończył się nadwyżką  po stronie wykonania w kwocie 

9 968 312 zł przy planowanym deficycie w kwocie 7 165 438 zł.  

W horyzoncie czasowym 2015-2020 zauważamy, że z roku na rok, mamy tendencję 

wzrostową zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jest to związane ze wzrostem 

przedmiotów opodatkowania oraz z obarczaniem Gmin dodatkowymi zadaniami, np. 

świadczenia 500+, zadania w zakresie zagospodarowania odpadów.  

W przypadku dochodów bieżących, znaczna część to wpływy z podatków lokalnych, czyli 

podatek rolny, od nieruchomości, leśny. Wykonano je w wysokości 19 193 341 zł. Kolejne są 

wpływy z opłat lokalnych w kwocie 10 270 241 zł.  

Inne dochody własne, czyli działalność poboczna Gminy z tytułu grzywien, mandatów, 

najmów, odszkodowań z uszkodzenia majątku były osiągnięte w wysokości 4 361 884 zł. 

Udziały gminy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych osiągnięto 

na poziomie 27 419 395 zł. Subwencje wykonane zostały na poziomie 29 207 172 zł. Dotacje 

celowe w zakresie dochodów bieżących osiągnęły poziom 58 010 177 zł.  

W zakresie dochodów majątkowych, uzyskaliśmy poziom 20 848 803 zł i z tego najwyższym 

źródłem są dotacje celowe w wysokości 9 255 215 zł. Tutaj są głównie dochody ze środków 

unijnych oraz 400 000 zł otrzymane na ulicę Targową. Środki otrzymane z funduszu 

celowych i dofinansowania to nowa pozycja jeżeli chodzi o dochody majątkowe. W zakresie 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina otrzymała 7 233 641 zł, z czego 3 mln zł 

były przeznaczone na Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach, a ponad 4 mln zł na 

budowę basenów zewnętrznych. W zakresie dochodów własnych, otrzymywanych z majątku, 

uzyskaliśmy wykonanie na poziomie 2 247 640 zł.  

W przypadku zadań zleconych z administracji rządowej, na które nie mamy żadnego wpływu, 

osiągnęliśmy wykonanie w wysokości 52 467 102 zł. Drugim transferowym źródłem  

w zakresie dotacji są dotacje w ramach umów i porozumień. Są to dotacje, które 

otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego i wykonane są w wysokości 601 642 zł. Z tego 

400 000 zł na ulicę Targową, Strefę Płatnego Parkowania i na obsługę Biblioteki. Pozostałe 

dotacje, jakie uzyskujemy osiągnęliśmy w wysokości 9 814 311 zł. Były to głównie 
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pozyskane środki z funduszy strukturalnych. Od Wojewody otrzymaliśmy środki na nasze 

własne zadania. Była to kwota 4 382 336 zł. W tej kwocie największa była dotacja na 

przedszkola – 1 282 040 zł oraz na zasiłki gwarantowane w części z budżetu państwa – 

1 912 645 zł i na dożywianie około 500 000 zł.  

Drugą grupą dochodów są subwencje. Otrzymaliśmy subwencję oświatową w kwocie 

22 925 178 zł, wyrównawczą subwencję w kwocie 5 288 652 zł. Równoważąca subwencja 

wyniosła 819 839 zł. Po raz pierwszy w gminach pojawiła się subwencja uzupełniająca  

i wyniosła 173 503 zł.   

Kolejnym źródłem dochodów są udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych  

i prawnych, które osiągnęły poziom 17 %. Wpływy z podatków lokalnych ukształtowały się 

na poziomie 12%, wpływy z opłat lokalnych – 7%, inne dochody własne – 3% (działalność 

uboczna gminy). Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie 13%. 

Wydatki wykonaliśmy na poziomie 159 342 704 zł przy planie założonym  

w wysokości 176 910 662 zł. Wydatki bieżące to ponad 130 mln zł, a nakłady na wydatki 

majątkowe to 28 968 778 zł. Realizacja wydatków w odniesieniu do założonego planu 

osiągnęła wskaźnik 90,07%.  

W przypadku wydatków bieżących strukturalnie wykonanie wydatków to 82%, a wydatki 

majątkowe stanowią 18% z kwoty wykonanej. Największą część wydatków bieżących, jakie 

były ponoszone w 2020 roku stanowią pomoc społeczna i wspieranie rodziny, zadania  

z zakresu oświaty i wychowania, strefa komunalna i ochrona środowiska. W zakresie pomocy 

społecznej i wspierania rodziny wydatkowaliśmy 58 301 371 zł, co stanowi 36,59% ogółu 

wykonanych wydatków. W tej grupie, ponoszone były również wydatki w zakresie 

pozyskanych środków zewnętrznych na zadanie „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy 

społeczne w Wielkopolsce” w kwocie 129 120 zł. Na tą część wydatków z budżetu 

ostatecznie zostały przeznaczone 4 932 502 zł. Wykonanie zadań z zakresu oświaty  

i wychowania wynosiło 38 489 268 zł. Było również wykonywane zadanie w ramach 

pozyskanych środków w zakresie projektu „Zdalna Szkoła Plus” i „Zdalna Szkoła”  

w wysokości ponad 212 tys. zł. Po odjęciu tej kwoty, wydatki w zakresie oświaty  

i wychowania ukształtowały się na poziomie 38 276 440 zł. Korygując tę kwotę o otrzymaną 

subwencję oświatową w wysokości 22 925 178 zł, dokładaliśmy z budżetu ponad 15 351 000 

zł. W zakresie strefy komunalnej i ochrony środowiska zadanie w całości jest pokrywane  

z budżetu i opiewa na kwotę 11 259 294 zł, co stanowi 7,07% ogółu wykonanych wydatków. 

To zadanie jest pokrywane  z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która osiągnęła wykonanie w wysokości 7 887 953 zł i z opłaty za korzystanie 

ze środowiska, którą wykonano w wysokości 47 555 zł. W przypadku wydatków 

majątkowych poniesiono nakłady na 88 zadań. Jeżeli chodzi o drogi, to nakłady wyniosły  

5 515 383 zł. Zadaniem najwyżej wykonanym jest ulica Targowa (ponad 4 345 000 zł).  

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonanie nakładów osiągnęło 

11 506 327 zł i tutaj wiodącym zadaniem było objęcie udziałów w Spółce Sport wykonane na 

kwotę 10 mln zł. W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonanie osiągnęło kwotę 

1 265 409 zł. Zadaniem najwyższej wartości był zakup nieruchomości wykonany  

w wysokości 512 833 zł. W kulturze wykonanie osiągnęło 1 579 679 zł, a zadaniem o 

najwyższej wartości było zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP, które było realizowane 

również z  dofinansowania środków zewnętrznych w wysokości 1 221 77 zł.  

Na oświatę wydatkowano 1 351 988 zł i najważniejszym zadaniem było przeprowadzenie 

remontu w budynku szkoły nr 3 w Pleszewie na kwotę 1 123 082 zł. W zakresie sportu 

wydatkowano 6 723 804 zł. Głównie ta kwota była przeznaczona na objęcie udziałów  

w Spółce Sport Pleszew (6 695 892 zł). Wśród zadań o mniejszych nakładach jest rolnictwo  

i łowiectwo, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
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ochrona zdrowia, pomoc społeczna i edukacyjna opieka wychowawcza. Tę grupę wydatków 

wykonano na poziomie 1 026 184 zł.  

Największą grupę wydatków stanowi dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na 

drugiej pozycji jest sport, a na trzeciej drogi. Reszta została wykonana na porównywalnym 

poziomie.  

Najważniejsze inwestycje to rozbudowa ul. Targowej (ponad 4 mln zł), zagospodarowanie 

terenu przylegającego do dworca PKP (ponad 1,2 mln zł), remont budynku szkoły nr 3, 

dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła (plan założony był na kwotę 900 tys. zł, a wykonano 

852 454 zł), budowa ścieżek rowerowych (ponad 500 tys. zł), Smart Pleszew (388 770 zł) –  

w ramach tego zadania nie udało się wszystkiego zrealizować ze względu na pandemię. Dla 

Powiatu przekazaliśmy dofinansowanie na przebudowę drogi w Suchorzewie w kwocie 

350 000 zł oraz na zakup respiratora do szpitala w wysokości 100 000 zł. Wykonano również 

oświetlenie terenów po kolejowych (ponad 140 tys. zł) oraz modernizację Kina Hel (119 tys. 

zł).  

Zobowiązania finansowe Gminy według stanu na 31 grudnia 2020 r. ukształtowały się na 

poziomie 26,04% wykonania dochodów. Zaciągnięte kredyty były przeznaczone na 

sfinansowanie inwestycji, jakie realizowaliśmy w ramach budżetu. Jeżeli chodzi o spełnienie 

normy obostrzeniowej spłaty zobowiązań wynikającej z art. 243, wskaźnik zobowiązań 

ukształtował się na poziomie 15,36% przy dopuszczalnym maksymalnym limicie zadłużenia 

wynoszącym w przypadku naszej gminy 29,03%.  

Najwyższy wskaźnik udziału zobowiązań do dochodów wykonanych w horyzoncie 

czasowym 2015-2020 wystąpił w roku 2015. Było to 29,84%. Najniższy wystąpił w roku 

2017 i było to 16,30%. W przypadku roku sprawozdawczego, zachowany jest na poziomie 

optymalnym 26,04%.  

Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych zakłada, że 

wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Gmina nie może również na 

wydatki bieżące zaciągać zobowiązań. 

W 2020 r. tę nadwyżkę osiągnięto w wysokości 18 088 287 zł. Oznacza to, że Miasto było  

w stanie pokryć wszelkie wydatki bieżące i wystarczyło środków, aby wprowadzić kolejne 

inwestycje, jak też dokonać spłaty wcześniejszego zadłużenia.  

Zadania realizowane z udziałem środków pomocowych - umowy jakie podpisaliśmy, były na 

dofinansowanie na ponad 10 mln zł. Realizacja dotyczyła 9 zadań, z czego cztery były 

zadaniami rocznymi. Zadania „Mobilny urzędnik” nie udało zrealizować się w 2020 r., 

dlatego kontynuacja tego zadania jest w roku bieżącym. Kolejne 5 zadań to zadania 

wieloletnie. Nie doszło do wykonania zadania „Eko Pleszew”, ale realizacja jest również 

kontynuowana w tym roku. Łączne nakłady finansowe tych zadań to ponad 12 mln zł. W roku 

2020, plan był założony na niecałe 5 mln zł, z czego wykonano 2,5 mln zł.  

Plan dotacji na 2020 r. był założony w kwocie około 7,5 mln zł. Wykonano 4,8 mln zł. 

Otrzymaliśmy refundację w ramach rewitalizacji za wydatki poniesione w roku 2019.  

Informacja o stanie mienia jest przygotowywana na podstawie sprawozdań jednostkowych 

przedkładanych przez jednostki budżetowe. Jednostkami gospodarującymi mieniem Miasta  

i Gminy Pleszew są jednostki budżetowe, wśród których jest Urząd Miasta i Gminy Pleszew, 

 9 jednostek oświatowych, CUW i MGOPS, instytucje kultury (Biblioteka Publiczna, 

Muzeum Regionalne, Dom Kultury) oraz spółki komunalne (Przedsiębiorstwo Komunalne, 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Sport Pleszew).  

Rok sprawozdawczy zakończył się dla Gminy wzrostem aktywów trwałych w kwocie ogółem 

47 290 042 zł. Majątek obrotowy wzrósł o 21 499 823 zł. Łącznie majątek gminy wzrósł o 

68 789 865 zł do stanu na koniec roku 588 410 162,99 zł.  
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Jeżeli chodzi o Urząd Miasta i Gminy Pleszew, jednostki oświatowe, MGOPS i CUW to 

zwiększenie majątku trwałego osiągnęło ponad 33 mln zł, w przypadku instytucji kultury o 

niecałe 280 tys. zł, a w przypadku spółek komunalnych to wynik ponad 13 mln zł.  

 

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że sprawozdanie podlega badaniu Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Skład Orzekający w dniu 27 kwietnia 2021 r. uchwałą wydała w zakresie 

wykonania budżetu opinię pozytywną. W opinii są zawarte uwagi. Komisja Regionalnej Izby 

Obrachunkowej zauważyła, że na str. 42, która dotyczy sprawozdania w zakresie nadwyżek  

i deficytu za IV kwartał zaprezentowaliśmy całość wykonanych środków w paragrafie 950. 

Wydatki, które są blokowane, czyli opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, 

środków alkoholowych, środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych, które pozostają na 

koncie bankowym przy zamknięciu roku budżetowego powinny być prezentowane  

w paragrafie 905. Kolejna uwaga była w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Komisja złożyła zastrzeżenie do wykazanej kwoty wolnych środków.  

W sprawozdaniu nie została zwarta informacja o wolnych środkach wprowadzonych do 

budżetu z roku poprzedniego. Jest to wyjaśnione z Regionalną Izbą Obrachunkową i środki 

zostały wprowadzone na sesji kwietniowej do budżetu. Następną uwagą było to, że  

w przypadku dotacji, które przekazujemy z budżetu na organizację pożytku publicznego 

powinny być klasyfikowane w paragrafie 2360. Sprostowania zostały sporządzone na sesji  

w lutym. W informacji o stanie mienia komunalnego trafiła się omyłka. W zakresie dochodów 

uzyskanych z mienia komunalnego podano kwotę dochodów o 2 054,75 zł niższą niż  

w sprawozdaniu Rb-27 i kwota wynika stąd, że w międzyczasie była złożona korekta 

sprawozdania, a dane nie zostały zaktualizowane. 

 

c) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok, 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej J. Molska odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej. 

Powiedziała, że Komisja Rewizyjna, w czteroosobowym składzie po rozpatrzeniu i analizie 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za  

2020 r. Wobec powyższego, uchwałę nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 r. przyjęto w głosowaniu jawnym 

jednomyślnie.  

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pleszewie wnosi o udzielenie Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Pleszew absolutorium za 2020 rok. 

 

d) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2020 rok, 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna postanowiła odczytać końcową sentencję 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pojawiły się uwagi Komisji Regionalnej Izby 

Obrachunkowej tj. z uchwały Komisji Rewizyjnej i załączonej opinii nie wynika, iż 

przedmiotem tej analizy było sprawozdanie finansowe, komisja nie odniosła się do informacji 

o stanie mienia komunalnego.  



16 

 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Pleszew absolutorium za rok 2020 jest uzasadniony z uwagami.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej poprosiła Skarbnik A. Baurycza o odniesienie się do uwag.  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że rozporządzeniem został wydłużony czas na 

sporządzenie sprawozdawczości finansowej z powodu pandemii. Sprawozdania zostały 

złożone ostatecznie 27 maja 2021 r. Na czas pracy Komisji Rewizyjnej przedłożony został 

bilans z wykonania budżetu. Jeżeli chodzi o informację o stanie mienia, to Komisja również 

miała wgląd w dokumentację. Być może nie ma zapisu w zakresie tego badania. 

 

Przedstawienie sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem o planie kont składa się z bilansu  

z wykonania budżetu. Sprawozdanie jest wykonywane w oparciu o księgi rachunkowe 

jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie opiera się głównie na majątku obrotowym. 

Najważniejsza kwotą sprawozdania jest kwota wyniku wykonania budżetu i jest to kwota 

9 968 312,83 zł, co jest zgodne z ewidencją konta 901, 902 i 961. Sprawozdanie finansowe 

składa się również z łącznego bilansu, łącznego rachunku zysków i strat, łącznego 

zestawienia zmian w funduszu jednostki i informacji dodatkowej. Sprawozdania te są 

przygotowywane  

w oparciu o sprawozdania jednostkowe z poszczególnych jednostek budżetowych.  

W sprawozdaniu łącznym w zakresie bilansu po aktywach jest pokazywany majątek. Kwota 

osiągniętych środków trwałych w wysokości 186 471 863,68 zł jest zgodna z informacją o 

stanie mienia w zakresie jednostek budżetowych. Po stronie pasywów są dwie pozycje, do 

których jest szczegółowe sprawozdanie w postaci rachunku zysków i strat oraz zestawienia 

zmian w funduszu. Wynik finansowy jednostki w bilansie jest prezentowany kwotowo na 

zamknięcie ksiąg rachunkowych, który w jednostkach budżetowych zamknął się w kwocie 

38 711 109 zł, co jest zgodne z pozycją bilansu łącznego AII w pasywach i kontem 

księgowym 860. Jeżeli chodzi o zmianę w funduszu, to tutaj jest zmniejszenie oraz 

zwiększenie jakie występowało w okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie przy stanie 

wyjściowym 201 430 653 zł zamykane jest kwotą 258 605 912,16 zł, co jest zgodne z pozycją 

A po stronie pasywów w bilansie oraz z ewidencją do konta 800.  

W informacji dodatkowej są szczegółowe dane w zakresie prowadzonych polityk 

rachunkowości. Wyszczególniane są zobowiązania finansowe gminy, wartości gruntów 

użytkowanych wieczyście. Wyszczególnione zostały również wydatki incydentalne  

w zakresie przeciwdziałania Covid.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna zaproponowała przerwę.  

 

e) dyskusja, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna dokonała otwarcia dyskusji.  

Burmistrz A. Ptak powiedział, że pojawiło się kilka pytań na komisjach. Pierwszym z nich 

było pytanie, jakie zadania były finansowane z podwyższenia kapitału 10 mln zł 

Przedsiębiorstwa Komunalnego. Kwota 6 616 244 zł została rozdysponowana na płatności  

z tytułu rozbudowy Przedsiębiorstwa Komunalnego. Część tych płatności przejdzie na rok 

2021.  W ramach tej kwoty został sfinansowany PSZOK – punkt przeładunkowy, 

transformator przy ul. Kaliskiej, energia średniego napięcia przy ul. Polnej, światłowód, 

częściowo drogi wewnętrzne, biurowiec, wiata garażowa, budynek warsztatowo – garażowy, 
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oświetlenie zewnętrzne, monitoring, bramy do garaży, płot automatyczny, szlabany, waga 

oraz już poniesione koszty związane ze stacją diagnostyczną, myjnią, drogami, parkingiem 

pod tiry (prace podziemne). 

W tych wydatkach nie ma prac, które wykonało Przedsiębiorstwo Komunalne własnymi 

siłami.  

Wymiana wodociągu w miejscowości Suchorzew kosztowała 200 tys. zł, autobusy – 800 tys. 

zł, kanalizacja w Brzeziu – w sumie projekt był na kwotę 2 484 855 zł, a 1 100 000 zł to 

wkład własny. Na przebudowę Neru wkład własny to 340 000 zł, kanalizacja na  

ul. Mickiewicza i Cmentarnej w Kowalewie – 180 000 zł.  

W przypadku PTBS była to kwota około 320 000 zł na dokumentację techniczną, pozwolenie 

na budowę i wszystkie prace prowadzone przy ul. Mieszka I w związku z przygotowaniem na 

budowę.  

Jeżeli chodzi o Ławeczkę Niepodległości to był zwrot dotacji.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że do oświaty trzeba 

było dopłacić 15 mln zł oraz, że na oświatę wydano 38 489 268 zł. Dodał, że jak patrzy na 

subwencje, to jest ona w kwocie ponad 29 mln zł.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jako członek Komisji Rewizyjnej jest pełna podziwu pod 

względem ilości środków zewnętrznych, które pozyskała Gmina. Dodała, że Burmistrzowi, 

pracownikom Urzędu należą się gratulacje za pozyskanie takiej ilości środków.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że w grudniu zmienialiśmy budżet i pojawił się plan 

przekazania udziałów 14,5 mln zł. Dodał, że przekazaliśmy 10 mln zł. W jakim celu, na 

grudniowej sesji zostało wprowadzane 4,5 mln zł? 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że jest to bardziej merytoryczne pytanie.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że był wniosek Prezesa Przedsiębiorstwa 

Komunalnego o zwiększenie środków. 10 mln zł, to środki, które miały gwarantować budowę 

nowej siedziby, a pozostała kwota miała być przeznaczona na uzupełnienie środków na inne 

zadania, które przed chwilą wymieniał Burmistrz, m.in. budowa rozdziału kanalizacji 

sanitarno – deszczowej. Ze względu na to, że nie zostały wykonane wszystkie roboty, środki 

zostały przesunięte na ten rok, szczególnie w części dotyczącej budowy nowej siedziby.  

W związku z tym, nie było potrzeby przekazywania wszystkich środków.   

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że robiliśmy to w drugiej połowie grudnia, więc kiedy 

Przedsiębiorstwo Komunalne miało te środki wydać? Dysponowało też swoimi własnymi 

środkami.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, ze wniosek był składany pod koniec listopada. Zabrakło 

komunikacji między Miastem a Przedsiębiorstwem Komunalnym. Plan Prezesa był taki, aby 

opłacić rachunki, które miały być opłacone w roku 2020, natomiast pojawiły się opóźnienia 

na początku grudnia. Tak naprawdę, płaciliśmy rzeczy wykonane, a nie do końca odebrane  

w 2020 roku.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że wydatki bieżące rosły szybciej niż dochody. Wydatki 

bieżące były wyższe o ponad 4% od dochodów. Jaka jest tego przyczyna? 
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W 2020 roku, Miasto i Gmina wystąpiło o kredyt w kwocie 16 mln zł, natomiast na koniec 

roku na kontach mieliśmy 32 mln zł. Poprosił o uzasadnienie, czy kredyt będzie pożytkowany 

dopiero w tym roku, bo wiadomo, że od kredytu należy płacić odsetki.  

Zapytał również o Krajowy Fundusz Szkoleniowy na kwotę ponad 26 tys. zł. Poprosił o 

wytłumaczenie, jakie to były szkolenia i kto z nich skorzystał. 

Gmina przejęła spadek w wysokości ponad 100 tys. zł. Poprosił o wyjaśnienie, czy wraz  

z przejęciem spadku, powstały również zobowiązania z tego tytułu. 

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że w związku z tym, że rok 2020 był pełen 

niespodziewanych sytuacji, zaciągnęliśmy kredyt w całości, z tym, że wiedzieliśmy, że w I 

kwartale będą przekazywane te środki na spółki. Powodem była również marża, jaką 

otrzymaliśmy. Jest to najniższa marża w wysokości 0,8%. Z tego kredytu spłaciliśmy 

3 050 000 zł wcześniejszego zobowiązania finansowego i na początku roku mogliśmy 

rozpoczynać inwestycje, bo posiadaliśmy płynność finansową. Należy zwrócić uwagę, że 

jeżeli chodzi o samorządy, to nie jest tak, że po prostu mamy środki na koncie, bo wpływy 

dochodów są rozłożone w czasie i są dopisywane rachunkowo w przypadku płatności, które 

otrzymujemy na początku roku z wyrównania z podatku dochodowego od osób fizycznych 

pod kątem sprawozdawczości do roku poprzedniego. One dotyczą roku 2020, ale wpływ tych 

środków jest dopiero w roku 2021.  

W pewnym momencie było trudno pozyskać niektóre dane. Trudno w takich warunkach 

stwierdzić, czy nasze środki będą wystarczające, czy też nie. Gdy rok już jest zamknięty, to 

wszystko jest oczywiste.  

Jeżeli chodzi o wyższe wydatki niż dochody, to było to związane ze zmianami budżetu, które 

cały czas następowały. Było dużo przeszkód zewnętrznych, aby wykonać zadania 

inwestycyjne.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że należy spojrzeć na inflację w roku 2020. Nastąpiła 

podwyżka płacy minimalnej, która spowodowała wzrost wydatków bieżących.   

Jeżeli chodzi o fundusz szkoleniowy, to wiązało się to z 3 studiami podyplomowymi 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.  

Jeżeli chodzi o spadek to został on w gotówce zdeponowany w jednym z banków osoby, która 

nie miała spadkobierców. Przejęcie tych pieniędzy było długotrwałe.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej będzie głosował za 

udzieleniem absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że był to rok bardzo trudny i można mieć zawsze 

jakieś zastrzeżenia i pytania. Wszyscy wiemy, jaka była sytuacja. Dodała, że jej Klub bardzo 

wspomaga Burmistrza. Mimo pewnych różnic na niektóre tematy, zawsze współpraca jest 

dobra. Powiedziała, że zadajemy dużo pytań, mamy wątpliwości, ale kierunek mamy ten sam. 

Podziękowała za dotychczasową współpracę i powiedziała, że jej Klub będzie również 

głosował za udzieleniem absolutorium. 

 

Radny M. Ładziński powiedział, że Klub Prawa i Sprawiedliwości również będzie głosował 

za udzieleniem absolutorium. Podziękował za obszerną prezentację oraz dodał, że Klub jest 

bardzo zadowolony z wyników finansowych.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że minęło 2,5 roku wspólnej pracy Burmistrza i Rady w obecnym 

składzie. Dodała, że mamy Burmistrza, który rozumie swoją rolę i jest zaangażowany. 



19 

 

Podziękowała Burmistrzowi oraz jego Zastępcom, a także całej Radzie za współpracę oraz za 

pamięć o celu pracy Rady. Podziękowała również pracownikom Urzędu Miasta i Gminy.  

 

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 20 głosach za, 0 wstrzymujących się,  

0 przeciw, 1 radnym nieobecnym podjęła uchwałę nr XXXI/296/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 3 

protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 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, 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 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Pleszew za rok 2020. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 20 głosach za, 0 wstrzymujących się,  

0 przeciw, 1 radnym nieobecnym, podjęła uchwałę nr XXXI/297/2021 w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Burmistrz A. Ptak podziękował za współpracę. Dodał, że absolutorium jest formalnie dla 

Burmistrza, ale również w dużej mierze dla ludzi, którzy pracują na ten sukces.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew 

za 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, Piotr 
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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 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/297/2021 w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

protokołu. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim 

Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/298/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o 

wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

b) zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 

roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej 

w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że Komisje przed sesją były bardzo szczegółowe, a każda 

uchwała była bardzo dokładnie analizowana. Mogą pojawić się pytania, ale jeżeli się nie 

pojawią, to nie znaczy, że Rada jest bezwładna i głosuje uchwały bez refleksji. Było sporo 

pytań na Komisjach.  
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Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku  

w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej  

w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/299/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku  

w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej  

w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6 protokołu. 

 

c) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla 

pieszych w miejscowości Piekarzew DK11”, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 

zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych  

w miejscowości Piekarzew DK11”, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/300/2021 w sprawie wspólnej realizacji z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą „Poprawa 

bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

d) wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Poznaniu zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 

krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew – Piekarzew”, 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 

zadania pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na 

odcinku Pleszew – Piekarzew”, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/301/2021 w sprawie wspólnej realizacji z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą „Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew – Piekarzew”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  

i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 

Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/302/2021 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. Uchwała stanowi załącznik nr 

9 protokołu. 

 

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 

2021/2022, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 

2021/2022, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/303/2021 w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2021/2022. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 

 

g) wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 
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Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/304/2021 w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

h) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, 

 

Radni nie zadali pytań.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października  

2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/305/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 

12 protokołu. 

 

i) zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 

2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok, 
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Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/306/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

j) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że uchwała dotyczy zmiany studium w części 

terenów, które znajdują się w obrębie Miasta i Gminy Pleszew. Dotyczy ona w szczególności 

terenu przy ul. Kaliskiej, gdzie zmieniamy przeznaczenie w studium z budownictwa 

mieszkaniowego wysokiego na aktywizację gospodarczą. Jest to teren, który chcemy 

przekazać na dalszą część rozbudowy Przedsiębiorstwa Komunalnego w obrębie nowej 

siedziby. Kolejne tereny to tereny przy ul. Komunalnych i Śmieja-Młyn. Tutaj chcemy 

dokonać zmian aktualizujących przeznaczenie obecne. Kolejnym terenem jest obręb 

Korzkiew i Kowalewa. Chcemy zmienić również przeznaczenie na aktywizację gospodarczą. 

Boisko w Kuczkowie także nie było unormowane. Tereny Zawidowic, Zawad, na których już 

dzieje się eksploatacja żwiru i piasku oraz teren przy zalewie, który chcemy, aby na wniosek 

mieszkańców został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową.  

W Kowalewie chcemy doprowadzić do zgodności z przeznaczeniem obecnym, czyli pod 

zabudowę mieszkaniową. W obrębie wsi Janków, doprowadzamy teren do zgodności  

z wnioskami i dokumentami, które do nas  wpłynęły, z przeznaczeniem pod żwirownię i tak 

samo teren w obrębie Piekarzewa. W Kowalewie uaktualniamy studium do zabudowy 

mieszkaniowej.  

 

Głosowano w sprawie: 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew,  

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/307/2021 w sprawie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 

14 protokołu. 

 

k) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to uchwała rozszerzająca zmiany. Dotyczy 

ona terenów w obrębie Rokutowa, Zawad, przeznaczonych pod kopaliny. Dotyczy również 

terenów Nowej Wsi, Łaszewa, Taczanowa w celu uaktualnienia zapisów w studium. W 

obrębie planowanego zalewu również chcemy wprowadzić zmiany. Część gruntów będzie 

przeznaczona na działalność gospodarczą. W obrębie Ludwiny, na Karczemce chcemy 

wprowadzić zmiany, które usankcjonują strzelnicę. Na Zielonej Łące chcemy wprowadzić 

możliwość zabudowy terenów. W Marszewie chcemy doprowadzić do zgodności ze stanem 

faktycznym. Sowina, Taczanów Drugi – chcemy dokonać zmian dotyczących terenów pod 

aktywizację gospodarczą. Obręb Brzezie, Chorzew, Zielona Łąka to teren przeznaczony pod 

zabudowę wiatraków. Zdarza nam się coraz więcej inwestorów, którzy poszukują terenów 

pod fotowoltaikę i doszliśmy do wniosku, że warto by było w miejscu, w którym jest już 

infrastruktura wytwarzająca ekologiczną energię elektryczną, aby pojawiła się tego typu 

zabudowa.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jeżeli dokonujemy zmiany studium na Karczemce to 

chciałaby w imieniu swoim oraz mieszkańców sąsiednich wsi Karczemki zawnioskować, aby 

dokonać zmiany studium na terenie Karczemki na budownictwo wielorodzinne  

z przeznaczeniem na place zabaw oraz ścieżkę rowerową. Studium nie jest aktem prawa 

miejscowego, w związku z tym nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych wobec 

podmiotów zewnętrznych.  

 

Radna E. Hyla poprosiła, aby na etapie dalszego opracowywania studium, dla tego terenu 

mieć na uwadze, że są to tereny leśne. Chronimy środowisko, a powstanie przedsiębiorstw  

w takich miejscach może zniszczyć wszystko co dotychczas robimy.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że przekażemy projektantom te uwagi.  

 

Głosowano w sprawie: 
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zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/308/2021 w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew. Uchwała stanowi 

załącznik nr 15 protokołu. 

 

l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 

Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to miejscowy plan, który powstawał bardzo 

długo, bo kilkanaście lat. Jest to teren pomiędzy ulicą Kaliską, obwodnicą, ulicą 

Lenartowicką a ogródkami działkowymi. Część tego obszaru przyległa do obwodnicy jest 

przeznaczona pod aktywizację gospodarczą, natomiast pozostała część to zabudowa 

mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy. Jedna droga będzie drogą publiczną, a 

pozostałe wewnętrznymi.   

 

Głosowano w sprawie: 

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

Lenartowicka w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 
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NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/309/2021 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to teren przy ulicy Bałtyckiej, który chcemy, 

aby był przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną, natomiast przyległy teren do ulicy 

Wrzesińskiej jest terenem, gdzie już wydawane są decyzje o warunkach zabudowy.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/310/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej 

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że zakupiliśmy tereny pod aktywizację 

gospodarczą. W związku z tym, że po przeciwnej stronie były wnioski potencjalnych 

inwestorów o zmiany dotyczące w szczególności powierzchni zabudowy, tak samo na terenie 

obecnie obowiązującego planu, będzie to przeznaczone pod aktywizację gospodarczą, ale 

zmienimy nieco procentowo wartość zabudowy, tak aby zwiększyć atrakcyjność tego terenu.   

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy  

ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/311/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

o) zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, 

położonej w Bronowie, 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, 

położonej w Bronowie,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/312/2021 w sprawie zbycia nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

p) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

 

Radny P. Kusiakiewicz poprosił o wskazanie kryteriów, na podstawie których dana droga 

może być zaliczona do drogi gminnej. Mieszkańcy ulicy Zbożowej w Zielonej Łące proszą 

się od lat o to, aby droga, która jest drogą prywatną stała się drogą gminną.  
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że podstawowym kryterium jest kryterium 

własności. Teren, który jest przeznaczony pod drogę musi być przede wszystkim własnością 

gminy. Te drogi były umieszczone w planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi 

publiczne.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w momencie uchwalania miejscowego planu, Radni 

podejmują decyzję, że droga, która jest główna i obsłuży komunikacyjnie dany teren jest 

drogą publiczną. Na mocy prawa, po uchwaleniu tego planu, Gmina ma obowiązek wykupić 

teren każdego właściciela, który się zgłosi, a w przyszłości, jak będą środki finansowe, 

uzbroić ten teren i pobudować. To samo jest na ul. Armii Poznań, na której też jest jedna 

droga zbiorcza, będąca własnością Miasta i Gminy Pleszew. Takie decyzje podejmuje się na 

etapie miejscowego planu. Należy utrzymywać równowagę, aby nie przejmować zbyt dużej 

ilości dróg na własność, bo to się wiąże z koniecznością wybudowania całej infrastruktury  

i całej drogi. Osoby, które dzielą prywatnie działki, to są ich prywatne drogi, których Miasto  

i Gmina Pleszew oraz żaden samorząd przejmować nie chce.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Zbożową, to mamy infrastrukturę. 

Jest tam wodociąg, oświetlenie, brakuje tylko woli.  

 

Głosowano w sprawie: 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/313/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

q) nadania nazwy drodze wewnętrznej, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że kilka lat temu wpłynął wniosek grupy mieszkańców, aby 

uhonorować nazwą ulicy Pana doktora Horoszkiewicza. Po konsultacjach z Radnymi, 

przedstawicielami Szefów Klubów jest ogólna zgoda. Autopoprawka dotyczy kwestii 

technicznej. W załączniku, nie cała długość działki była zaznaczona.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do nadania nazwy drodze wewnętrznej,  

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy drodze wewnętrznej,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/314/2021 w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

r) pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu 

położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski), 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że po sprzedaniu terenu po Przedsiębiorstwie Komunalnym, 

ulica staje się ulicą wewnętrzną firmy Famot. Docelowo ma dojść do transakcji pomiędzy 

Miastem a firmą Famot dotyczącej zbycia tej drogi. Myślimy o pewnej zamianie gruntu.  

 

Głosowano w sprawie: 

pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu 

położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski),  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/315/2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 

(obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski). Uchwała stanowi załącznik nr 22 

protokołu. 

 

s) zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 

r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla 

których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/316/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla 

których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 23 

protokołu. 

 

t) zmiany uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września  

2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 



33 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna zapytała, czy każdy będzie musiał 

wymieniać deklarację.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że zmiana dotyczy tylko adresu z ul. Fabrycznej 

na ul. Polną. Dotyczy to tylko deklaracji składanych w przyszłości.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/317/2021 w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 24 protokołu. 

 

u) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego” w latach 

2021 – 2022, 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego” w latach 2021 – 

2022,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 
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Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/318/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu powiatu pleszewskiego” w latach 2021 – 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 

25 protokołu. 

 

v) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/319/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała stanowi załącznik nr 26 

protokołu. 

 

w) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 

r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 

2017 – 2023, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że Miasto i Gmina Pleszew złożyło wniosek na ponad 10 mln 

zł, na budowę budynku wielorodzinnego pod wynajem na narożniku ul. Poznańskiej  

i Bogusza. Jest to obszar rewitalizacji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna zapytała, czy za tym budynkiem też 

niektóre budynki przejdą jako budynki zabytkowe. 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że to dotyczy tylko tego jednego budynku.  
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Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 – 

2023, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/320/2021 w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017 – 

2023. Uchwała stanowi załącznik nr 27 protokołu. 

 

x) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 

2032, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że w załączniku nr 1, załączniku finansowym zachodzą 

zmiany aktualizujące z powodu wprowadzenia zmian do budżetu. Autopoprawka była 

przedstawiana na poszczególnych komisjach. Wczoraj natomiast otrzymaliśmy wniosek  

w zakresie wydatków bieżących o zwiększenie o kwotę 9 000 zł z uwagi na konieczność 

przeprowadzenia remontu automatycznej skrzyni biegów w samochodzie służbowym Opel 

Insygnia.  

Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę, to w załączniku nr 2 zawierającym przedsięwzięcia 

wprowadzamy dwa zadania w zakresie gospodarki odpadów, co jest związane  

z koniecznością przeprowadzenia przetargu na kolejny okres. Zarówno dochody, jak  

i wydatki się nie zmieniają. W części dotyczącej przedsięwzięć są wprowadzane 

przedsięwzięcia bieżące o nazwie „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy 

Pleszew oraz utworzenie i obsługa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych”. Tutaj jest podwyższany limit tego zadania. W przypadku łącznych nakładów 

finansowych – o kwotę 3 053 312 zł i jest wprowadzany limit na 2022 rok i limit zobowiązań 

też jest zwiększany o tą samą kwotę. Drugie zadanie to „Zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew”. To zadanie jest w załączniku nr 2,  

w przedsięwzięciach. Zwiększamy limit łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 200 000 

zł. Limit 2022 roku jest wprowadzany w tej samej wysokości i limit zobowiązań również  

w kwocie 4 200 000 zł.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna zapytała, czy nie lepiej wymienić 

samochód zamiast skrzyni biegów.  
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Radny P. Kusiakiewicz zapytał, jaki jest koszt naprawy skrzyni biegów.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że 9 000 zł. Dodał, że samochód ma przejechane 170 tys. 

km. Wydawało się, że będzie to drobna naprawa, natomiast okazuje się, że wymagana jest 

wymiana całej skrzyni biegów.  

Dodał, że zwiększamy budżet po raz kolejny na Program „Kociołek”. Wprowadziliśmy nową 

pozycję – remont Ratusza. Stwierdziliśmy, że praktycznie wszystkie siedziby jednostek są 

wyremontowane, dlatego pozostaje nam problem z Ratuszem. W związku z tym, 

wprowadziliśmy kwotę 150 000 zł na wykonanie dokumentacji. Wynika to przede wszystkim  

z bezpieczeństwa, ponieważ stan techniczny dachu jest kiepski i podczas większych opadów 

zaczyna przeciekać.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2021 – 2032, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/321/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 28 

protokołu. 
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y) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXXI/322/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 29 protokołu. 

 

9. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, czy samochód ma dobre ubezpieczenie OC  

i czy w razie zepsucia na drodze gwarantuje ono transport.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że nie wie.  
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Radna J. Molska zapytała, jakie są plany odnośnie terenu w Grodzisku, przyległego do 

nowego boiska.  

 

Radna E. Hyla zapytała, na jakim etapie są prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych nr 

3 oraz Lenartowicach. Poprosiła, aby podać w mediach terminy wywozu popiołów w okresie 

letnim. Zapytała, czy wiemy coś na temat zajęć wyrównawczych, jak mają one przebiegać 

oraz jaka będzie ich forma.  

Poprosiła również o ogłoszenie, ponieważ na koniec maja upłynął termin składania wniosków 

o 500+.  

 

Radna W. Gil zapytała, na jakim etapie jest rozbudowa szkoły. Powiedziała, że rodzice 

interesują się tą sprawą. Nie wiedzą, czy nowy rok szkolny zacznie się w starej szkole, czy w 

nowej. Poprosiła o przekazanie informacji rodzicom na ten temat.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że nie ma w budżecie zakupu samochodu do Urzędu Miasta  

i Gminy. Zaproponował, aby w kolejnym roku w budżecie znalazła się propozycja zakupu 

nowego samochodu.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że nie wie, jakie jest ubezpieczenie.  

Teren w Grodzisku przy boisku to część terenu, która nie była już wykorzystana. Na część 

terenu przy drodze został wysypany przez mieszkańców tłuczeń i będzie ona służyła jako 

parking. Pojawi się na pewno zieleń. Docelowo musi pojawić się oświetlenie.  

Jeżeli chodzi o wywóz popiołu to będzie on odbywał się w okresie 5 – 16 lipca. Każdy 

mieszkaniec dostanie informację. Będzie to wywóz razem z odpadami zmieszanymi.  

Lenartowice, jeżeli chodzi o względy logistyczne, są dla nas wyzwaniem. Jest to nie tylko 

modernizacja, remont, ale również rozbudowa.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dodał, że jeżeli chodzi o szkołę nr 3, to trwają tam prace 

remontowe. Wykonawca ma problemy w związku z dostawą materiałów. W tym tygodniu 

wpłynął wniosek o przesunięcie terminu zakończenia robót na 31 lipca. Z naszej strony jest 

zgoda, ale tylko do 15 lipca.  

W pewnym momencie, była sytuacja taka, że wykonawca chciał odstąpić od umowy, ze 

względu na brak możliwości dostaw materiałów budowlanych. Doszliśmy jednak do 

porozumienia.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wyszło z 

inicjatywą, żeby zorganizować w szkołach i wszystkich placówkach oświatowych zajęcia 

wyrównawcze. To nie będzie mała liczba, ponieważ prosty przelicznik mówi o tym, że liczba 

oddziałów  

w szkole minus klasy 1-3 razy 10, czyli na klasę 4-8 będzie to kilkanaście do kilkudziesięciu 

godzin w zależności od potrzeb, jakie zdiagnozują w danej chwili dyrektorzy. Czas na 

złożenie wniosków do Wydziału Edukacji kończy się z dniem zakończenia roku szkolnego. 

Zapotrzebowania dyrektorów złożymy do Ministerstwa i będziemy wiedzieć, jaką liczbą zajęć 

dysponujemy. Skupiliśmy się bardziej na zaspokajaniu potrzeb społecznych i na pomocy 

psychologicznej. W związku z tym, ze zwiększenia kwoty na fundusz z opłat alkoholowych 

będą tworzone zajęcia, które będą dedykowane zajęciom dodatkowym rozwijającym w 

nowych kierunkach, bazujących na osobach, które mieszkają, żyją w Mieście i Gminie 

Pleszew i mają pasje, ale również tradycyjne, które będą mogły uspołecznić dzieci od nowa z 

zakresu pomocy psychicznej, psychologicznej. Czekamy na oferty, które cały czas spływają.  
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Dzieci, w badaniu, które przeprowadziliśmy przed ich powrotem do szkoły odpowiedziały  

wprost, że w wakacje chcą od zorganizowanej szkoły odpocząć, w związku z tym planujemy 

pomoc od września. Utworzymy również ankietę, którą nauczyciele wypełnią na radach.  

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o udostępnianie informacji na temat spisu powszechnego  

w mediach społecznościowych.  

 

Radny K. Szehyński zapytał o to, kto będzie prowadził dodatkowe zajęcia. Czy będziemy 

mieć wpływ na to, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia?  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że planujemy, aby te zajęcia były prowadzone przez 

osoby z zewnątrz. W przyszłym tygodniu zaczynają się  diagnozy osób, które będą 

prezentować swoją ofertę z pytaniem, czy uczniowie są zainteresowani takimi zajęciami na 

terenie szkoły, bądź miejscowości, czy niekoniecznie. Jeżeli to będzie mała grupa osób, to 

takie zajęcia zorganizujemy np. w Domu Kultury, a jeżeli zainteresowanie będzie duże to 

będą te zajęcia realizowane na miejscu.  

Jeżeli chodzi o wniosek o 500+, to jest to ostatni rok, w którym składamy wniosek w taki 

sposób do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do połowy przyszłego roku, 

Gmina będzie wypłacała te środki. Od stycznia, tylko raz trzeba będzie złożyć wniosek do 

ZUS-u i nie będzie potrzeby powtarzania go, chyba, że sytuacja życiowa zmieni się i trzeba 

będzie go poprawić. Mogą być to dwa przypadki – zgon lub osiągnięcie pełnoletności przez 

dziecko. Przypomnimy o tym obowiązku na stronach internetowych.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, kto będzie przeprowadzał diagnozę wśród 

dzieci, że potrzebują takiej pomocy.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że w pierwszej kolejności będą w zajęciach brały 

udział dzieci zainteresowane. Diagnozę będą przeprowadzali nauczyciele. Jeżeli rodzic będzie 

chciał wnioskować o takie zajęcia, to również będzie mógł.   

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, jak rodzice zostaną powiadomieni, że mogą 

wnioskować o takie zajęcia. 

 

 Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że na przykład poprzez ulotki, które dzieci 

przyniosą do domu oraz przez dziennik elektroniczny. Razem ze świadectwem szkolnym, 

każde dziecko dostanie informator na temat zajęć dodatkowych.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna dodała, że warto by było to zrobić bezterminowo, 

aby w każdym momencie można było się zgłosić.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że są to otwarte zapisy.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że jeżeli będzie otwarty Skatepark, to można by pomyśleć o 

instruktorze, który pomógłby dzieciom nauczyć się korzystać z niego. Dzieci oczekują takiej 

formy zajęć, a nie dokładania im kolejnych lekcji.  

 

Radna J. Molska zapytała w imieniu mieszkańców, kto płaci za podwójny remont  

ul. Sienkiewicza. Dodała, że sama nie zauważyła, aby na tej ulicy remont był podwójny, ale 

chciałaby aby wybrzmiała odpowiedź.  
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Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że jeżeli chodzi o Skatepark to po rozmowie  

z Panem Prezesem i przedstawicielami Spółki Sport dowiedziała się, że rozglądają się oni za 

instruktorem, który mógłby prowadzić zajęcia już w wakacje.  

Jeżeli jednak chodzi o Miasteczko ruchu drogowego to bardzo dużo środków jest 

przeznaczonych na organizowanie zajęć. Planowane są zajęcia dla dzieci, młodzieży, ale 

również dla seniorów.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że nie wie o czym mówią mieszkańcy w związku  

z ul. Sienkiewicza. Być może chodzi o to, że droga została wybudowana, a teraz jest po części 

rozbierana w miejscach, gdzie będą sadzone drzewa. By asfalt był zagęszczony przez duży 

walec, drogę trzeba zrobić w całości, a dopiero później przygotować miejsca do sadzenia 

drzew. Kontrowersje może budzić także most na rzece Ner. Wcześniej, to miejsce było 

poprawiane, aby móc udostępnić czasowo przejazd. Teraz jest już on gotowy.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała na pytanie radnego G. Jenerowicza, które zadał na 

jednej z komisji. Powiedziała, że jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli, to 

dodatek, który wypłacamy, jeśli grupa nauczycieli zgodnie z awansem zawodowym nie 

osiągnie średniej krajowej. Jest on wypłacany z końcem stycznia kolejnego roku. Dodatek za 

2020 rok wynosił 341 000 zł. Średnia wymagana do osiągnięcia  

w rozliczeniach na nauczyciela dyplomowanego wynosiła 6 509 zł, mianowanego – 5 094 zł. 

Był to dodatek wypłacany jednorazowo na poziomie około 1 400 zł.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

 Klaudia Witek                  Adela Grala-Kałużna 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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