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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLI/2022 

 

 

XLI sesja w dniu 3 lutego 2022 r.  

Obrady rozpoczęto 3 lutego 2022 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 10:01 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 stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

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

uchwał. Sesja jest prowadzona w zdalnym trybie obradowania.   

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał w II półroczu 2021. 
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6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu 

objętego mpzp Kaliska - Lenartowicka w Pleszewie, 

b) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu 

objętego mpzp Kaliska – Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie, 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Pleszewie, 

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,  

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie, 

h) powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie  zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew, 

i) powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą  

w Pleszewie  zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew, 

j) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu 

termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

k) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: 

stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej 

oraz stosowania szczepionek mRNA, 

l) 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 Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina – 

Janków”, 

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

2022 – 2034, 

n) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

7. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad.  

 

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

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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3. Przyjęcie protokołu Nr XL/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XL/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. 

 

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

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał o zarządzenie nr 254 – podniesienie stawki za usługi 

windykacyjne z 2,5% do 8%. Dodał, że radni platformy obywatelskiej od zawsze postulują, 

aby podwyższyć wynagrodzenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Jest to 

podwyżka o ponad 200%. Być może są to bardzo niskie stawki. Poprosił o uzasadnienie tego 

zarządzenia. Zapytał również o zarządzenie nr 6/VIII z 17 stycznia 2022 r. o powołaniu 

Miejsko - Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Jakie są cele tej komisji, kto 

w niej zasiada, czy działalność tej komisji jest non-profit.  

 

Burmistrz A. Ptak zaproponował, aby odpowiedzieć na zadane pytania w sprawach różnych.  

 

5. Sprawozdanie z wykonania uchwał w II półroczu 2021. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Sprawozdanie z wykonania uchwał w II półroczu 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 
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BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp 

Kaliska - Lenartowicka w Pleszewie, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/404/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Lenartowicka  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

b) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp 

Kaliska – Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska 

– Ks. Niesiołowskiego 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 
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Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/405/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska – Ks. Niesiołowskiego  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie,  

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/406/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

protokołu. 

 

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, 

 

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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 
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Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/407/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że Miasto i Gmina Pleszew stara się rozszerzać tworzenie 

terenów inwestycyjnych. Są dwie duże działki, które są własnością Krajowego Zasobu 

Nieruchomości: działki 151 i 159 umiejscowione w miejscowości Sowina. Jest to klasa IV 

ziemi. Chcemy tam przygotować potencjalny teren inwestycyjny pod usługi lub produkcję. 

Droga, aby zaktywizować ten teren jest dość długa. Jesteśmy na etapie zmiany studium. 

Dopiero po rozstrzygnięciu, w którym kierunku i w jaki sposób będzie przebiegała droga S-11 

będzie można podjąć konkretne kroki.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/408/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, 

gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to zmiana obecnego planu, ponieważ widzimy, że jest 

nadal bardzo duże zainteresowanie budownictwem wielorodzinnym. Miasto posiada grunt na 

obszarze miejscowego planu, ale przewiduje on budownictwo jednorodzinne. Po zmianie 
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studium chcielibyśmy zmienić miejscowy plan, tak aby działki Miasta przeznaczyć nie na 

budownictwo jednorodzinne ale wielorodzinne.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy  

ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/409/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii 

Poznań w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że tutaj jest ta sama sytuacja. Chcemy ten teren przeznaczyć na 

budownictwo wielorodzinne.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w rejonie ul. Kubackiego 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/410/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

h) powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

z siedzibą w Pleszewie zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew,  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że sposób przekazywania zadań zarówno do PTBS-u jak i do 

PK jest ten sam. Miasto i Gmina Pleszew korzysta z rozwiązań, które dają decyzje Komisji 

Europejskiej, dyrektywy Unii Europejskiej. W trybie powierzenia zadania bezpośrednio 

dajemy możliwość realizacji tych zadań własnej spółce komunalnej. Zarówno w przypadku 

PTBS-u, jak i PK, zadania były realizowane przez spółki, ale w formie przetargu 

nieograniczonego. W przypadku PTBS-u to zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 

natomiast w przypadku PK jest to bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na ulicach, 

przystankach komunikacyjnych oraz wybranych obiektach komunalnych, bieżące utrzymanie 

infrastruktury placów zabaw i siłowni zewnętrznych, w tym konserwacji, a także w zakresie 

remontów cząstkowych dróg i ulic gminnych. Daje to możliwość szybszego reagowania na 

występujące potrzeby. Kalkulacja będzie przeprowadzana w oparciu o stawki rynkowe. Na 

koniec roku będzie to rozliczane.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zapytała, czy to będzie po stawkach średnich 

funkcjonujących na rynku.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że to będzie rekompensata za świadczone usługi i rozsądny 

zysk do 4-5%. Jeżeli dana usługa nie zostanie wykonana w danym roku, to ta rekompensata 

będzie wracała w następnym roku do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  

z siedzibą w Pleszewie zadania własnego 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/411/2022 w sprawie powierzenia spółce Pleszewskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadania własnego 

Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

. 
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i) powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie 

zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew,  

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań 

własnych 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/412/2022 w sprawie powierzenia spółce 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta  

i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

j) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji 

budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że ta uchwała reguluje sposób przekazywania dotacji do 

wspólnoty mieszkaniowej. Jest ona wywoływana, ponieważ wspólnota mieszkaniowa  

w Taczanowie Drugim po kilkunastu latach podjęła się próby termomodernizacji bloków.  

W pierwotnym zamyśle, wspólnocie mieszkaniowej finansowo się to spinało, ponieważ bank 

na preferencyjnych warunkach udzielił kredytu. Po zrobieniu szczegółowego kosztorysu, 

ogłoszeniu zapytania ofertowego okazuje się, że 5% wkładu własnego nie wystarcza na to, 

aby zrealizować inwestycję. Procedury wewnętrzne baku spowodowały, że wkład własny 

musi być 10%. W związku z tym, na spotkaniu mieszkańcami zadeklarowaliśmy, że Miasto  

i Gmina Pleszew wesprze to przedsięwzięcie kwotą 120 000 zł. Wartość całego zadania to 

ponad 2 mln zł. Sytuacja wspólnoty mieszkaniowej jest trudna, ponieważ stawka za 

ogrzewanie 1 m2 wynosi 10 zł. Właścicielem kotłowni jest Miasto i Gmina Pleszew. 

Powiedział, ze na komisjach padały pytania, czy w przyszłości będziemy dofinansowywać 

tego typu przedsięwzięcia. To jest również decyzja Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy. 

Jesteśmy zainteresowani tym, żeby wspierać wymianę pieców. 

 

Radna K. Melka podziękowała Burmistrzom za okazane wsparcie wspólnocie mieszkaniowej. 

Poprosiła radnych o zagłosowanie za uchwałą.  

 

Radna J. Molska zapytała, ile takich wspólnot istnieje na naszym terenie i czy ewentualnie  

w przyszłości mogłyby ubiegać się o takie wsparcie.  
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Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy, ale możemy przygotować na 

kolejną sesję, ile jest wspólnot i spółdzielni, które nie są ztermomodernizowane. Dodał, że  

w planie pracy Rady Miejskiej jest przewidziany temat polityki mieszkaniowej.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji 

budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/413/2022 w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania 

maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania 

szczepionek mRNA, 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że musimy dbać o społeczeństwo, a nie 

je narażać, dlatego noszenie maseczek i szczepienie się jest wskazane.  

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania 

maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania 

szczepionek mRNA, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

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

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

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 
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NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/414/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia  

21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania 

kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 protokołu. 

 

l) 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 Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina – Janków”, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to kolejne zadanie, które w zasadzie nie należy do zadań 

własnych Gminy. Mamy zielone światło, że Miasto i Gmina Pleszew może podjąć się 

projektowania brakującego odcinka Janków – Ludwina - Dobra Nadzieja.  

Burmistrz wspomniał, że już wcześniej Rada Miejska podjęła decyzję o projektowaniu przez 

Miasto i Gminę Pleszew dwóch odcinków. Pierwszym z nich jest Krzywosądów – Kuczków – 

Janków. Projekt jest na etapie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych  

i Autostrad. Są już uwagi do projektu. Mamy dużą szansę na zrealizowanie tego projektu.  

Drugi odcinek to Piekarzew – Pleszew. Projekt jest w trakcie realizacji i uzgodnień  

z Generalną Dyrekcją. 

Jeżeli chodzi o projekt uchwały, to pod kątem dokumentacyjnym jesteśmy przygotowani. 

Zostaje nam ul. Marcinkowskiego w dość trudnym położeniu, ponieważ  jest ona 

poprzedzielana drogą krajową.  

Jesteśmy po rozmowie z Wójtem Gminy Kotlin, który jest zainteresowany realizacją 

chodnika łączącego Suchorzew z Kotlinem. Specyfika porozumienia byłaby inna, bo 

Generalna Dyrekcja projektowałaby chodnik, a my z Gminą Kotlin udzielilibyśmy pomocy 

finansowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Trudno jest określić termin 

fizycznej realizacji tych zadań.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy powstał przewidywany termin, ponieważ jak powstanie 

droga S-11 to praktycznie nie ma szans na budowę ciągu pieszo – rowerowego. Jaki jest koszt 

realizacji tego zadania? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jest duża szansa realizacji w roku 2022 odcinka 

Krzywosądów – Kuczków – Janków. W przypadku wybudowania S-11 droga krajowa będzie 

drogą gminną. Chodnik może być zrobiony później, ale wtedy już ze środków Gminy. Koszt 

jednej dokumentacji to około 140-150 tys. zł.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że ta inwestycja to dobry krok. Dodał, że się zastanawia, czy 

jeżeli zrobimy dokumentację projektową na drogę, która jest drogą projektową, to czy nie 

będziemy jej korygować, jeżeli droga stanie się drogą gminną. Zapytał, czy podczas tych prac 

będziemy podchodzić do ul. Marcinkowskiego. 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że na razie każdy odcinek jest traktowany oddzielnie. 

Zaproponował, aby skończyć fizycznie pierwszy odcinek realizacji i przejść do kolejnego.  

 

Radny K. Szehyński poprosił, aby przeanalizować, jakie są możliwości wykonania chodnika, 

jeżeli chodzi o drogę krajową.  
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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 Dobra Nadzieja – Ludwina oraz Ludwina – Janków”, 

 

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/415/2022 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 Dobra Nadzieja – 

Ludwina oraz Ludwina – Janków. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 

2034, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że w przypadku budżetu do części normatywnej jest 

dopisywane kolejne zarządzenie. Otrzymaliśmy od Wojewody dotacje na dodatki 

energetyczne. Ich wypłata miała nastąpić do końca stycznia. W związku z tym, podejmowane 

było zarządzenie. Z uwagi, iż staramy się o pożyczkę z Narodowego Funduszu ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup pojemników  

i specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” w wysokości 1 164 066 zł. 

W związku z tym jest konieczność wprowadzenia paragrafu 11. Wprowadzamy również 

paragraf 12, gdyż otrzymaliśmy wniosek z Fundacji Wspólnie dla Przyszłości. Kwota 

pożyczki, o jaką ubiega się stowarzyszenie wynosi 59 757 zł.  

Wprowadza się wydatki bieżące na kwotę 502 390,22 zł, w tym 5 000 zł z przeznaczeniem na 

zakup programu przez Centrum Usług Wspólnych do obsługi jednostki MGOPS na 

prowadzenie rozrachunków, 5 000 zł z przeznaczeniem na obsługę przedsiębiorców,  

17 300 zł z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia w związku z ubieganiem się o pożyczkę  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 378 006,21 zł jest przywracane na realizację 

zadań bieżących, 61 764 zł to środki przeznaczane na wydatki szkół – naprawa dachu w ZSP 

nr 1, wymiana pokrycia nad schodami, zakup tablic interaktywnych, elementów do drukarki 

3D, 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie pracownikom okularów korygujących – 

przedszkola, 31 000,01 zł przywracane z roku 2021, 4 000 zł na zwiększenie limitu dotacji 

celowych dla klubów sportowych.  

W przypadku wydatków majątkowych jest zwiększenie o 1 948 883,94 zł. Kwota 40 000 zł 

jest dokładana dodatkowo na zadanie „Modernizacja lokalu użytkowego w budynku Rynek 

10 w Pleszewie”. Wprowadza się zadania majątkowe z przeznaczeniem na poprawę 
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efektywności energetycznej budynku i przestrzeni publicznej Miasta i Gminy Pleszew. 

Dotyczy to zmiany oświetlenia na energooszczędne na kwotę 122 013 zł - dokumentacja.  

W ramach projektów realizowanych z dofinansowania zewnętrznego, w przypadku Projektu 

Smart jest przywracana kwota 251 404,94 zł, a w przypadku Projektu Eko Pleszew jest to 

kwota 371 400 zł. Z racji, iż ubiegamy się o pożyczkę, jest wprowadzone zadanie „Zakup 

specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów” w wysokości 1 164 066 zł. 

Przy przychodach jest wprowadzany paragraf 952, który jest zwiększany o kwotę 1 164 066 

zł, a w przypadku rozchodów jest wprowadzany paragraf 962 w wysokości 59 757 zł.  

Jeżeli chodzi o część finansową to głównie zwiększają się wydatki o kwotę 2 451 274, 16 zł, 

w tym ponad pół miliona to wydatki bieżące. Dla roku 2023, z uwagi, iż spłata pożyczki 

nastąpi przez stowarzyszenie, zwiększane są przychody i spłaty udzielonych pożyczek o 

kwotę 59 757 zł. Dla lat 2023-2034, wydatki bieżące i na obsługę długu są zwiększane  

z uwagi na odsetki od pożyczki. Jeżeli chodzi o rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych, to 

ta kwota też jest rozbita do spłaty na 12 lat.  

W przypadku Projektu Smart, limit roku 2022 zwiększa się o 378 006,21 zł. Projekt Eko 

Pleszew zwiększany jest o 31 000,01 zł. Dla przedsięwzięć majątkowych dla Smarta limit 

roku 2022 zwiększa się o 251 404,94, Eko Pleszew – limit roku 2022 zwiększa się o371 400 

zł, modernizacja budynku Rynek 10 – jest zwiększenie limitu 2022 roku o 40 000 zł.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że staraliśmy się o pozyskanie środków  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup pojemników – 50% kosztów, drugie 

50% kosztów na zakup śmieciarki. Chcemy zmienić system odbioru w szczególności 

selektywnie zebranych odpadów. Dotychczas, w zabudowie wielorodzinnej odbieraliśmy 

odpady w dzwonach. Pojawiają się jednak sygnały od zarządców, że odpady, które są 

wrzucane do gniazd są niekontrolowane. W związku z tym zaproponowaliśmy, aby niektóre  

z tych odpadów zbierać w pojemnikach podobnych do tych, które są teraz na kółkach o 

pojemności 1100 lub 2200 l w odpowiednich kolorach. Jesteśmy po rozmowach  

z zarządcami. Mają powstać boksy, w których będą oddzielne pojemniki na selektywną 

zbiórkę przydzielone do każdego budynku zarządzanego przez poszczególnego zarządcę. 

Drugim elementem jest szukanie oszczędności w selektywnie zbieranych odpadach – worki 

foliowe. Dotychczas zbieraliśmy odpady biodegradowalne w workach foliowych. 

Zamierzamy wymieniać sukcesywnie w budynkach jednorodzinnych worki na pojemniki. 

Chcemy zmienić w zabudowie wielorodzinnej pojemniki 600 l na 240 l, tam gdzie widzimy, 

że nie ma potrzeby używania tak dużych pojemników. Jest okazja skorzystania ze środków 

Narodowego Funduszu. 50% to dotacja, drugie 50% to pożyczka. Oprocentowanie takiej 

pożyczki jest rzędu 1%.  

Śmieciarka będzie wynajmowana przedsiębiorstwu, które będzie odbierało od nas odpady. 

Koszt tego przedsięwzięcia dla nas będzie wynosił tak naprawdę 0. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że cel jest jeden – zminimalizowanie potencjalnego wzrostu 

kosztów odbioru śmieci poprzez zakup pojemników z dotacji. Odchodzi nam wtedy kwestia 

dopłat. W zeszłym roku zebraliśmy ponad 800 to bio i zielonych. Część z nich miała 

podwyższoną opłatę.  

Burmistrz wspomniał o projekcie wymiany oświetlenia. Staramy się o pieniądze w ramach 

Polskiego Ładu na poprawę efektywności energetycznej w budynkach i przestrzeni publicznej 

Miasta i Gminy Pleszew. Komponent nr 1 to modernizacja oświetlenia w szkołach, drugi 

komponent to fotowoltaika w co najmniej trzech obiektach (basen, Szkoła nr 3, Szkoła  

w Kowalewie, Przedszkole na ul. Mieszka I, Dom Kultury). Trzeci komponent to wymiana 

oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania. Wstępnie szacujemy, że te trzy 

komponenty to ponad 6 mln zł. Byłyby to realne oszczędności rzędu 50-60% w opłatach za 
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energię elektryczną. Nawet gdybyśmy nie dostali tych pieniędzy, to warto posiłkować się 

pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy w związku z wymianą pojemników do selektywnej 

zbiórki śmieci przewiduje się poprawienie estetyki otoczenia na ul. Wojska Polskiego, 

Mieszka I poprzez np. zakup zabudowanych wiat. Czy wymiana worków na pojemniki 

wpłynie w jakiś sposób na stawkę za odbiór odpadów?  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że na Komisji dowiedziała się, ze budynek Rynek 10 ma być 

budynkiem pożarniczym, muzeum. Pleszewska Straż Pożarna ma hełmy, zbiory, których nie 

ma gdzie przechowywać. Zapytała, czy ma to być stworzone z myślą o przechowywaniu 

różnych rzeczy.  

 

Radna E. Hyla zapytała, czy w związku ze zwiększeniem limitu środków do przedsięwzięcia 

na osiedlu Kossaka o 48 000 zł, jesteśmy po przetargu. Jeżeli tak, to czy jest znany termin 

rozpoczęcia realizacji prac? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że niestety nie finansujemy gniazd i estetyki 

wokół gniazd. Zgodnie z przepisami, teren na którym ustawiamy pojemniki wskazuje 

zarządca. Dążymy do tego, aby minimalizować koszty, albo chociaż spowodować, aby ona 

nie wzrastały.  

Jeśli chodzi o osiedle Kossaka, to jesteśmy po przetargu, stąd też kwota była niższa niż 

zaproponowana przez wykonawcę. Jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. 

Poinformujemy, gdy będzie podpisana umowa.  

 

Burmistrz A. Ptak dodał, że jesteśmy na ostatnim etapie sprawdzania ofert. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyło Konsorcjum firmy Przedsiębiorstwo Komunalne z inną firmą, która zajmuje się 

drogownictwem. Prace drogowe zaczną się najwcześniej w czerwcu.  

Od ostatniej podwyżki za śmieci, dwukrotnie wzrosły ceny w ZGO Jarocin. Wprowadzaliśmy 

równolegle inne rozwiązania, które bulwersowały mieszkańców, natomiast dzięki tym 

ruchom z popiołem, odpadami bio, podmiotami gospodarczymi jesteśmy w stanie utrzymać 

stawkę na takim poziomie, na jakim jest. Gdyby nie ceny paliw, najniższe wynagrodzenie  

i inflacja, które poszły do góry, moglibyśmy nawet zakładać obniżenie tej stawki.  

Jeżeli chodzi o Rynek 10, to za wcześnie jeszcze, aby można było składać publiczne 

deklaracje. Najpierw musimy mieć informacje pod kątem budowlanym.  

 

Radna J. Molska podziękowała za przeznaczenie pieniędzy na naprawę dachu w Szkole nr 1.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że chce złożyć niosek o przeprowadzanie obrad Rady Miejskiej na 

żywo. W okolicy Szkoły Muzycznej jest dziura. Czyja to jest ulica? czy na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew działa telefon do psychologa?  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna poprosiła radną, aby takie tematy poruszać  

w sprawach rożnych.   

Podziękowała Burmistrzom za to, że poruszamy temat alternatywnych źródeł światła  

i energii.    

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2022 – 2034, 
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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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

 

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/416/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034. Uchwała stanowi załącznik nr 14 

protokołu. 

 

n) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 
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NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/417/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna poprosiła, aby wytrzymać natężenie pandemii, 

ponieważ chorują całe rodziny. Do zarażenia dochodzi bardzo szybko. Objawy Omikrona nie 

są tak wyraziste jak w przypadku Delty, co powoduje, ze chora osoba nie zdaje sobie nawet 

czasami sprawy, że jest chora. Coraz bardziej chorują dzieci kilkumiesięczne. Jest to 

bezpieczeństwo dla wszystkich, ponieważ to zakażenie może zostać przeniesione do domu. 

Jest to utrudnienie, ale idzie nam dobrze. Przechorujemy wszyscy, oby tylko bez powikłań. 

Zostajemy przy sesjach zdalnych.  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że na chwilę obecną mamy dwóch poborców. 

Zwiększenie prowizji dotyczy pracy zza biurka. Charakter tej pracy uległ zmianie, ponieważ 

sytuację dłużnika można śledzić przez programy. Na chwilę obecną mamy skuteczność 

powyżej 200 000 zł rocznie, gdzie w przypadku urzędów skarbowych jest to na poziomie 

20 000 zł rocznie. Jeśli chodzi o średnią miesięczną prowizję dla pracownika to jest ona  

w granicach 60-90 zł brutto. Stąd decyzja, aby zwiększyć prowizję na 8%.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że we wszystkich jednostkach mamy dobrze 

rozwiniętą pomoc pedagogiczną. Na przykładzie Szkoły nr 2 lub 3, pedagog jest do 

dyspozycji uczniów 6-7 godzin dziennie. Nie każda sytuacja wymaga interwencji psychologa. 

Warto zainteresować się ofertą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Uruchomiliśmy 

dyżury psychologa w szkołach, na które zgłaszali się rodzice razem z dziećmi. Od marca 

znowu chcemy wprowadzić takie dyżury, ale ich intensywność będzie większa.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeśli chodzi o Miejsko – Gminną Komisję Urbanistyczno - 

Architektoniczną to w paragrafie 1 są wskazani członkowie tej komisji. Jest troje członków 

spoza Urzędu Miasta i Gminy i troje członków z Urzędu. Dla członków spoza Urzędu jest 

wynagrodzenie na poziomie 450 zł brutto od posiedzenia dla przewodniczącego oraz 360 zł 
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dla członka. Na jednej komisji zdarza się, że omawianych jest kilka planów. Zadaniem takiej 

komisji jest ocena koncepcji planów urbanistycznych, projektów architektonicznych, ocena 

projektów studium uwarunkowań, ocena analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

itd.  

Ulica Wojska Polskiego to droga powiatowa. W dniu dzisiejszym została zgłoszona dziura, 

ale nie dotyczy to tylko Wojska Polskiego, ale również Podgórnej.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, jaka jest decyzja w sprawie psich pakietów. Zapytał również o 

salę w Szkole nr 3. Dodał, że wie, że cena za wynajem wzrosła. Czy ta sala jest w stanie 

zarobić sama na siebie, aby ponosić koszty? Na jakim etapie jest planowanie kompleksowej 

rewitalizacji Osiedla Wojska Polskiego? Co dzieje się z tematem basenów zewnętrznych? 

Zaproponował zrobienie wodnego placu zabaw. Jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o plany 

miejscowe?  

 

Radna W. Gil powiedziała, że w tym roku, po wprowadzeniu Polskiego Ładu, jako mały 

przedsiębiorca może powiedzieć, że załamał się rynek. Dodała, że ludzi nie stać na robienie 

zakupów.   

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że nie przekonują go argumenty pani Skarbnik. 

Powiedział, że nie jest przeciwny podwyżkom, ale wcześniej pracownicy pracowali w terenie 

i mieli 2,5%. Zapytał również o „Program Kociołek”. Jak wygląda zainteresowanie 

mieszkańców tym programem?  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że jeżeli chodzi o pobory w terenie to jest prowizja 10%, 

która nie była zmieniana. Jeżeli jednak chodzi o prowizję dla poborców zza biurka, to 

wynosiła ona 2%.  

 

Radny J. Noskowski zapytał, kiedy będzie odbiór folii kiszonkarskiej od rolników. Kiedy 

mieszkańcy ul. Pleszewskiej i Kościelnej będą mogli połączyć się do kanalizacji? Radny 

dodał, że wzrosła cena za odbiór śmieci i należałby może wprowadzić segregację na 

cmentarzach.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że doszło do kolejnego zdarzenia drogowego na Placu 

Powstańców Wielkopolskich przy wyjeździe z ul. Daszyńskiego. Powiedziała, że składała  

w tej sprawie trzy interpelacje. Dodała, ze wnioskuje o przyspieszenie prac związanych ze 

zmianą przy tym wjeździe.  

 

Radna K. Melka powiedziała, że powinniśmy iść w kierunku segregacji śmieci na 

cmentarzach. Doprowadzilibyśmy do tego, że koszty odbioru odpadów dla parafii byłyby 

niższe.  

Powiedziała, że sołtys Nowej Wsi składał wniosek, abyśmy wystąpili do generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad o rozważenie możliwości budowy świateł na skrzyżowaniu 

Podgórna – Nowa Wieś.  

 

Radna D. Żarnowska zapytała, czy ktokolwiek ma wpływ na administratora cmentarza przy 

ul. Kaliskiej. Świadomość ludzi jest na tyle duża, że można by wprowadzić segregację na 

cmentarzach.  

 

Radna A. Szczepaniak zapytała, czy roznoszący podatki dostaną wykaz osób  

w kwarantannach, taki jaki mają listonosze.  
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Radna powiedziała, że dostaje sygnały od mieszkańców ul. Lawendy w Tomaszewie, że 

droga zamieniła się w bagno, ze względu na anomalia pogodowe. Czy można by tę drogę 

utwardzić? Dodała także, że droga krajowa łącząca drogę z Kowalewem jest dziurawa. 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek zgłosiła, że ul. Podgórna jest w fatalnym stanie. Powiedziała, 

że strażnicy powinni objechać miast i zintensyfikować swoje działania, jeżeli chodzi o 

zgłaszanie tych ulic.  

Radna zgłosiła również brak koszy w mieście. Powiedziała, że idąc przez miasto, powinny 

być miejsca, w których można wyrzucić śmieci.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, ze w krajach skandynawskich nie ma 

koszy. Zawsze można śmieci zabrać do domu. Dodała, że można brać przykład z cmentarza  

w Czerminie, gdzie prowadzona jest segregacja.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jak dzwonimy do Zarządu to mówią, że jest to droga 

gminna, a jak do Gminy to, że powiatowa. Zgłosiła również zatkaną kratkę na skrzyżowaniu  

ul. Kaliskiej z Niepodległości.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że hala przy Szkole nr 3 jest własnością Spółki 

Sport, w związku z czym, nie podlega ulgom, które zostały przyznane. Jest ona ogrzewana 

kotłownią, która znajduje się przy szkole. Kotłownia ogrzewająca szkołę podlega ulgom.  

Z-ca Burmistrza powiedział, że jeżeli chodzi o plany zagospodarowania przestrzennego to 

zachęca do przeczytania ogłoszeń, bo z nich można dowiedzieć się, na jakim etapie są 

poszczególne plany.  

Jeśli chodzi o folię, to czekamy na podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska. Póki nie jest ona podpisana, to nie możemy zacząć działać.  

Pojemniki są zakupywane również po to, aby ustawić je na cmentarzach. Zweryfikujemy 

ilości i będziemy stawiać kosze.  

Droga krajowa Korzkwy w jednej części jest wyremontowana. Jest to droga powiatowa.  

Jeżeli chodzi o kosze na śmieci w mieście, to do nich trafia wszystko, więc odpady te trafiają 

do śmieci zmieszanych, mimo to, że jest tam plastik, szkło.  

Sieć kanalizacji deszczowej jest infrastrukturą drogową, więc odpowiada za nią zarządca 

drogi. Pracujemy nad tym, aby sieci przejęło Przedsiębiorstwo Komunalne.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że ma wrażenie, że wychodzimy trochę poza zakres swoich 

kompetencji. Zwracając uwagę na brak koszy na drogach powiatowych, czy na dziurawe 

drogi, zaczynamy przejmować obowiązki innego samorządu.  

Temat podatku od psów wywołuje bardzo duże kontrowersje. Na razie nie są podejmowane 

żadne działania związane z podatkiem.  

Ul. Wojska Polskiego – jest przyjęty harmonogram przetargów. Ukazują się one 

systematycznie.  

W najbliższych dniach pojawi się przetarg na basen zewnętrzny. W tej sytuacji finansowej,  

w jakiej są gminy, nie można ryzykować zaangażowania takich środków finansowych na 

basen, który jest czynny 1,5 miesiąca w ciągu roku. Jest możliwe, abyśmy przeanalizowali 

wodne place zabaw.  

W chwili obecnej jest procedowanych 11 miejscowych planów i studium dla całej gminy. 

Przygotujemy taki harmonogram prac.  

Ul. Lawendy – w ramach cząstkowych, bieżących napraw będzie droga naprawiona, ale 

trudno tu mówić o większych inwestycjach.  

Energetyka wykonała już przyłącze, więc niedługo kanalizacja zostanie uruchomiona.  
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Na chwilę obecna mamy około 40 umów w „Programie Kociołek”, 10 kolejnych jest  

przygotowywanych.  

Jeżeli chodzi o ul. Daszyńskiego, to dochodzi na niej do kolizji, związanych z nieuważną 

jazdą kierowców. Przyjrzymy się temu problemowi.  

Światła na Podgórnej – Nowej Wsi były poruszane. W chwili obecnej, w planach Generalnej 

Dyrekcji nie ma tych świateł.  

Nie mamy informacji o osobach na kwarantannach, czy w izolacji.  

 

Radna A. Szczepaniak powiedziała, że nie chodziło jej o drogę do Korzkiew, tylko do 

Kowalewa. Dodała, że napisze stosowne pismo.  

 

Radna D. Żarnowska zapytała ponownie, czy ktokolwiek ma wpływ na administratora 

cmentarza.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kalużna odpowiedziała, że nie mamy wpływu na 

administratora. Jedynie osoby, które przychodzą na cmentarz mogą wpłynąć na 

administratora.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że spotkał się z Radą Parafialną, ale omawiał kwestię drogi 

dojazdowej od ul. Piaski i parkingu.  

 

Radna B. Gawrońska podziękowała Burmistrzowi za to, że są zabezpieczone środki dla 

klubów sportowych. Zapytała, czy jest możliwość sprawdzenia, czy na ul. Szenica są 

użytkowane światłowody. Powiedziała, ze budżet osiedlowy, który był przeznaczony na 

inwestycje, chcemy przeznaczyć na monitoring. Dodała, że złoży interpelację w tej sprawie.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że moglibyśmy wysłać pismo do zarządców cmentarza  

z prośbą segregacji śmieci.  

Ilość koszy w mieście nie ma wpływu na to, czy ulice będą brudne, czy czyste.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XLI 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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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XLI/404/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Lenartowicka  

w Pleszewie, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLI/405/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska – Ks. Niesiołowskiego  

w Pleszewie, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLI/406/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLI/407/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XLI/408/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, 

gmina Pleszew, 

Załącznik nr 7 - uchwała nr XLI/409/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii 

Poznań w Pleszewie, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XLI/4010/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr XLI/411/2022 w sprawie powierzenia spółce Pleszewskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadania własnego 

Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XLI/412/2022 w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XLI/413/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

Załącznik nr 12 – uchwała nr XLI/414/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia  

21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania 

kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XLI/415/2022 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 Dobra Nadzieja – 

Ludwina oraz Ludwina – Janków, 

Załącznik nr 14 – uchwała nr XLI/416/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr XLI/417/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta  

i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

 

 


