
Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLII/2022 

XLII sesja w dniu 2 marca 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 2 marca 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:38 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 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 XLII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 19 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania 

uchwał. Sesja jest nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy. Sesja jest 

w trybie online. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania zakresu 

termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 



b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew, 

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

2022 – 2034, 

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

4. Zamknięcie obrad.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Dariusz Dryjański 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Anita Szczepaniak 

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania zakresu termomodernizacji 

budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska M. Chrzanowska powiedziała, że uchwała była 

podejmowana na ostatniej sesji. Niestety, pojawił się tam niedopuszczalny zapis, że dotacji 

udzielamy tylko wspólnotom mieszkaniowym. W nowej uchwale musimy poszerzyć katalog 

zgodnie z przepisem, czyli skierować pomoc do wszystkich mieszkańców, zarówno do 

podmiotów, osób fizycznych, wspólnot, jak i spółdzielni.  

 

Burmistrz A. Ptak dodał, że jest to zdeterminowane ilością środków w budżecie.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania zakresu termomodernizacji budynków 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Dariusz Dryjański 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/418/2022 w sprawie określenia zasad udzielania 

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

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

b) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew, 

 

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska M. Chrzanowska powiedziała, że proponujemy tę 

uchwałę, ponieważ w budżecie mamy już zagwarantowane środki na udzielanie dotacji do 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Chodzi tutaj głównie o przystosowanie kwot dla 

wspólnot i spółdzielni.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że od 5 lat są prowadzone rozmowy między wspólnotą  

w miejscowości Bógwidze. Bloki są stworzyć jedną wspólną oczyszczalnię ścieków. Był 

zrobiony projekt, pozwolenie na budowę. Część wspólnota pozyskuje z dotacji, a część daje 

Miasto jako wkład własny.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na 

budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Maciej Ładziński, Kinga Melka, 

Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, 

Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (2) 

Dariusz Dryjański, Piotr Kusiakiewicz 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/419/2022 w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 3 

protokołu. 

 



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

2034, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że główną przyczyną wprowadzania zmian jest pismo  

z Ministerstwa Finansów, w którym przyznano Gminie dodatkowe środki z subwencji  

oświatowej w wysokości 103 305 zł. Kwota ta jest przeznaczona na zorganizowanie 

dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Pomoc po stronie wydatkowej dostają trzy szkoły nieprowadzone przez Gminę: Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Kuczkowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sowinie Błotnej, 

stowarzyszenie „Edukacja - Młodzież” oraz wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę. Jest 

również wprowadzona korekta subwencji oświatowej, ponieważ w Ustawie budżetowej 

kwota jaką Gmina otrzymała jest niższa o 184 87 zł. Kwota ta jest w naszym budżecie 

rekompensowana poprzez wprowadzenie planu wolnych środków. Wprowadzana jest dotacja, 

jaką otrzymaliśmy od Wojewody w wysokości 4 884 zł. Jest ona przeznaczona na wypłatę 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. 

Zapotrzebowanie zostało złożone na okres półroczny na kwotę 22 200 zł. Do tej pory  

z wynagrodzenia korzysta 12 mieszkańców gminy.  

Wprowadzana jest kwota 6 334,50 zł, która jest przeznaczana na przeprowadzenie naprawy 

dachu w Zespole Szkół Publicznych nr 2. Jeśli chodzi o załącznik w zakresie przedsięwzięć, 

to mieliśmy dwa zadania, które w okresie obowiązywania prognozy od 2022 do 2025 roku 

miały limity zerowe, ponieważ wcześniej zadania były likwidowane. Technicznie w systemie 

można te zadania usunąć na kolejnej sesji.  

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

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, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, 

Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (2) 

Dariusz Dryjański, Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/420/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że wprowadzamy 103 305 zł na zajęcia dodatkowe. 

Kwota 184 807 zł to korekta, a 4 884 zł to dotacja na wypłaty dodatków za sprawowanie 

opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi. Kwota 6 334,50 zł jest wprowadzana po 

wydatkach z przeznaczeniem na remont dachu w ZSP nr 2.  



 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Dariusz Dryjański 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLII/421/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że następna sesja w trybie zwyczajnym, stacjonarnym 

odbędzie się 24 marca 2022 r. głównym tematem będzie program przeciwdziałania 

alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom behawioralnym. Na sesji będzie przedstawiona 

propozycja zmniejszenia ilości miejsc sprzedaży alkoholu. Może się pojawić sesja 

nadzwyczajna, ponieważ realizujemy Program Eko Pleszew. W chwili obecnej, przesłaliśmy 

zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego, w jaki sposób ująć część wydatków majątkowych 

lub bieżących. Z uwagi na to, że do czerwca musimy zamknąć ten projekt, jak najszybciej 

musimy zrobić zapytanie ofertowe. Od 14 marca rozpoczynamy zebrania wiejskie. Zebranie 

w Baranówku odbędzie się w terminie późniejszym. Po zebraniach wiejskich ustalimy 

zebrania osiedlowe.  

Otworzyliśmy oferty na basen odkryty. Oferta opiewa na kwotę 23,6 mln zł. Na pewno 

dojdzie do unieważnienia przetargu. Otwarty jest również przetarg na blok na ul. Poznańskiej 

– Bogusza. Były dwie oferty, jedna na ponad 8 mln zł, druga na ponad 11 mln zł. Jeżeli niższa 

oferta będzie spełniała wszystkie wymogi to zostanie podpisana umowa.  

Pozyskaliśmy 2 mln zł na budowę drogi w Korzkwach. Ogłosiliśmy wcześniej przetarg,  

w którym wyszło 1,9 mln zł, czyli dostaniemy 80% z tej kwoty.  

Burmistrz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla osób 

przybywających z Ukrainy, za zbiórki. Został wyznaczony gminny koordynator – pan 

Zbigniew Duszczak, numer telefonu 533 738 300, e-mail: ukraina@pleszew.pl. Centralny 

punkt zbiórki znajduje się na ul. Polnej 71. Działa również nieformalna grupa na Facebook,  

z którą jesteśmy w stałym kontakcie.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że na dzień dzisiejszy mamy 11 rodzin, które 

pojawiły się w Pleszewie. Są to rodziny, które dotarły do współmałżonków lub do rodziców. 

W 11 rodzinach jest 27 osób, z czego 19 to dzieci. Wiemy o kolejnych 3 rodzinach. Jesteśmy 

po rozmowach z rodzicami, którym proponowaliśmy odział przygotowawczy w szkołach. 

Rodzice się na to nie zgadzają. Możemy udostępnić posiłki dzieciom, które są w systemie 

oświatowym.  

mailto:ukraina@pleszew.pl


Wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Pleszewa, powinny zgłosić się do koordynatora lub 

Urzędu Miasta. Koordynator przeprowadza wstępny wywiad, po czym powiadamia Miejsko 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i w zależności od rejonizacji, takie osoby dostają 

swojego opiekuna. Czekamy na specustawę, która pozwoli Powiatowym Urzędom Pracy lub 

przedsiębiorcom prywatnym zatrudniać przybywające osoby na konkretnych, uproszczonych 

zasadach. W razie pytań, można kierować mieszkańców do Urzędu Miasta i Gminy.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że pojawiło się zapytanie, czy jest prowadzona zbiórka 

pieniędzy. Ustaliliśmy z Centrum Wolontariatu, że zostanie uruchomiona zrzutka.pl. 

Pieniądze, które tam wpłyną będą rozdysponowane tylko i wyłącznie na naszym terenie.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek podziękowała mieszkańcom oraz dyrektorom szkół.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała, ile osób jest takich, którzy przyjechali, a nie mieli na 

miejscu rodziny.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że jedna rodzina. Miejsca noclegowe uruchamia 

Wojewoda.  

 

Radna E. Hyla zapytała, czy dzieci z ukraińskich rodzin podejmą naukę w naszych 

placówkach oświatowych w grupach rówieśniczych.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że na prośbę rodzica, dziecko może być zapisane 

do klasy niżej. Chcemy umieścić dzieci w grupach, w których już są osoby pochodzące  

z innego kraju. Są to indywidualne decyzje podejmowane z rodzicami, którzy nie chcą, aby 

ich dzieci były umieszczane w osobnych klasach. Nie chcemy narzucać nauki, tylko dać opcję 

kontynuowania jej.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, jak będzie rozwiązywany brak znajomości języka polskiego, 

jeżeli dzieci trafią do polskiej klasy. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że jest możliwość nauki języka polskiego w ilości 

2 godzin. Nikt nie będzie wymagał realizowania podstawy programowej. Chcemy, aby dzieci 

się zintegrowały, poznały oraz mamy zamiar odwrócić ich uwagę od sytuacji jaka ma miejsce. 

Są to osoby, które mają wielkie poczucie patriotyzmu. Kochają swój kraj.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna zapytała, czy są przedszkola, do których 

będą mogły uczęszczać dzieci.   

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że mamy do dyspozycji kilka miejsc w mieście. 

Jeśli będzie potrzeba, to zorganizujemy dojazd do najbliższego przedszkola.  

Dwóch 17-latków nie chce podjąć nauki, bo chcą wrócić na Ukrainę walczyć.  

 

Radna R. Garsztka zapytała, czy byłaby możliwość zwolnienia z opłat za bilet w naszych 

miejskich busach. 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba to się zgodzimy, ale w tej 

chwili jeszcze jest zbyt mało osób w naszym mieście. Wiąże się to ze zmianą uchwały Rady 

Miejskiej.  

 



Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna powiedziała, że dobrym pomysłem jest to, 

że rodziny dostają opiekuna, ponieważ te osoby najlepiej wiedzą, czego rodzina potrzebuje.  

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

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

 

 

  Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

 Klaudia Witek                                                                                  Adela Grala-Kałużna  

   

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XLII/418/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na zadania zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLII/419/2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLII/420/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLII/421/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta  

i Gminy Pleszew na rok 2022. 


