
Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLIII/2022 

 

 

XLIII sesja w dniu 24 marca 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 24 marca 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:55 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XLIII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 21 radnych, 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 XLI/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. i Nr XLII/2022  

z dnia 2 marca 2022 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Problematyka uzależnień w Mieście i Gminie Pleszew. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 



a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie, 

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew, 

e) zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew, 

f) nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach, 

g) powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań 

własnych Miasta i Gminy Pleszew, 

h) zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca  

2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta  

i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024, 

i) zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 

czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

j) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby 

prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

k) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

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

2034, 

m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, 

n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku. 

7. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości 

punktowej. 

8. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o uzupełnienie porządku obrad o punkt Upamiętnienie minutą ciszy 

ofiar wojny na Ukrainie. Poprosił również o dodanie podpunktu o) uchwała w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum 

Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  

pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim 

Centrum Medycznym". 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do Przedstawienie porządku obrad. 

 



Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. i Nr XLII/2022  

z dnia 2 marca 2022 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Upamiętnienie minutą ciszy ofiar wojny na Ukrainie. 

6. Problematyka uzależnień w Mieście i Gminie Pleszew. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023, 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie, 

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew, 

e) zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew, 

f) nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach, 

g) powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań 

własnych Miasta i Gminy Pleszew, 

h) zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca  

2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta  

i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024, 

i) zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 

czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

j) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby 

prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

k) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 



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

2034, 

m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, 

n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku 

o) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu 

Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku 

Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz 

Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym". 

8. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego 

do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości 

punktowej. 

9. Sprawy różne. 

 

Prezes Zarządu Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Pan Błażej Górczyński  

w imieniu pracowników szpitala i pacjentów podziękował za wsparcie finansowe. Inwestycja 

już była planowana. Udało się pozyskać na nią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, ale środki okazały się niewystarczające. Rozbudowuje się u nas oddział chirurgii 

onkologicznej. Aby wszyscy pacjenci mogli zrealizować zabiegi w oczekiwanym terminie, 

musieliśmy stworzyć kolejną salę operacyjną. W tym roku zamierzamy zrealizować pierwszy 

etap projektu. Jest rozstrzygnięte postępowanie na dokumentację budowlaną. Za ok. 2 miesiące 

będziemy rozpatrywać przetarg na  roboty budowlane. Pierwsza inwestycja będzie dotyczyła 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna podziękowała za dobre działanie szpitala. Dodała, że 

powinien się on rozwijać.   

 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. i Nr XLII/2022 z dnia 2 marca 

2022 r. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XLI/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. i Nr XLII/2022 z dnia 2 marca 2022 

r. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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



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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał o zarządzenie nr 20/VIII/2022 w sprawie udzielania pożyczek 

na przydomowe oczyszczalnie. Jaka będzie maksymalna kwota udzielonej pożyczki  

i oprocentowanie? 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że odpowie w sprawach różnych na to pytanie.  

 

5. Upamiętnienie minutą ciszy ofiar wojny na Ukrainie. 

 

Radny K. Szehyński podziękował wszystkim radnym za podpisanie wniosku. Odczytał 

wniosek.  

 

Radni i goście uczcili minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie.  

 

6. Problematyka uzależnień w Mieście i Gminie Pleszew. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że mierzymy się dzisiaj z bardzo delikatnym tematem. 

Przed nami Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023. W grudniu uchwaliliśmy dwa programy 

wiedząc, że będziemy musieli dokonywać zmian. Jeden obszar dotykał wprost problemów 

alkoholowych , a drugi z kolei – narkomanii. Przygotowywane były zmiany prawne, które mają 

dać możliwość uchwalania jednego wspólnego programu. Od 1 stycznia w związku z różnymi 

zmianami mamy obowiązek uchwalić program wspólny, który będzie dotykał różnych 

obszarów uzależnień, od alkoholu, narkotyków po uzależnienia behawioralne. Powstało 

również Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. To jest połączenie 

dotychczasowego PARPA i Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminny Program sporządza się na nowych zasadach nawet na okres 4 lat. My podjęliśmy 

decyzję, aby ten Program przygotować na najbliższe 2 lata, a później podjąć decyzję, czy 

kolejne będziemy przyjmować również na krótkie okresy czasu, czy być może już 

przygotujemy nowy Program na 4 lata. Pojawiają się nowe obowiązki Gminy. Jednym z nich 

jest działalność szkoleniowa, którą musimy zapewnić. Gminy również będą musiały składać 

sprawozdanie, w jaki sposób wykorzystały pieniądze z tych opłat. Nowe obowiązki 

Burmistrza, które się pojawiły to obowiązek złożenia raportu z wykonania efektów realizacji 

programu dla całej Gminy. Raport ten będzie składany do czerwca każdego roku. Od tych 

obowiązków nie mamy prawa się uchylać. Gminny Program Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii składa się z wielu elementów, natomiast kluczowe elementy to 

na pewno analiza rynku, napojów alkoholowych, diagnoza obszarów, które mogą skutkować 

uzależnieniami oraz cele i zadania, które w naszym Programie wynikają z ustaw, które dotyczą 

uzależnienia od narkotyków i alkoholu.  

Z-ca Burmistrza podziękowała za udział w konsultacjach. Otrzymaliśmy wiele opinii. Część, 

które do nas dotarły zostały umieszczone. W konsultacjach wzięli udział zarówno nasi 

mieszkańcy jak i wszystkie instytucje, które przygotowywały materiały. Były to wszystkie 

szkoły podstawowe, szkoły średnie, Wydział Rozwoju i Analiz, Urząd Stanu Cywilnego 

i Spraw Obywatelskich, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół 

Interdyscyplinarny, Ośrodek Interwencji Kryzysowych, Poradnia Psychologiczno-



Pedagogiczna, Pleszewskie Centrum Medyczne i wiele instytucji i stowarzyszeń również około 

tematycznych. Najważniejsze w Programie to określić, co jest kłopotem, czyli przeprowadzić 

diagnozę. Diagnoza pozwoli określić, jakie są zasoby do tego żeby realizować Program  

i sprawdzić, jakie jest realne zapotrzebowanie na różnego rodzaju działania. Diagnoza, która 

jest przeprowadzona systematycznie pozwala na to, żeby monitorować problemy i działać 

strategicznie. Na pewno w 2019 roku przeprowadziliśmy dużą diagnozę uzależnień młodzieży 

szkolnej w Mieście i Gminie Pleszew. To był wrzesień, kiedy wyzbierano opinie, natomiast  

w listopadzie byliśmy zapoznani wszyscy z wynikami tej diagnozy. Odbyło się spotkanie, dla 

osób zainteresowanych tematem. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, 

pielęgniarki środowiska szkolnego, przedstawiciele Sanepidu, Starostwa, Straży Miejskiej, 

wszyscy, którzy mogliby tym tematem interesować się bliżej. Również radni zostali zapoznani 

z pełnymi wynikami tej diagnozy. Dlaczego nie zrobiliśmy kolejnej diagnozy? Po pierwsze 

PARPA mówi, żeby nie robić tych diagnoz częściej niż co 3, 4 lata, a po drugie, te wyniki, 

które zdobylibyśmy odzyskalibyśmy przy okazji badań tegorocznych. To byłyby wyniki 

zaburzone pandemią, zamknięciem w domu. Covid-19 dotknął wszystkich w różny sposób. Za 

rok, najdalej dwa, te wyniki będą bardziej realne. Na pewno zdiagnozowaliśmy, jak wygląda 

„pierwszy raz” naszych dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy piją w domu podbierając alkohol 

najczęściej rodzicom, po papierosy sięgają 13 latkowie, a pierwszego papierosa najczęściej palą 

w parku albo na ulicy. Po narkotyki sięgają 15 latkowie. Używają środków zabronionych 

najczęściej w wakacje. Przede wszystkim chodzi o to, żeby sobie poprawić samopoczucie, 

poradzić sobie ze stresem. Alkohol jest łatwy albo bardzo łatwy do zdobycia, podobnie zresztą 

jak papierosy dla ponad 80% szkół ponadpodstawowych, a druzgocące jest to, że blisko 50% 

dzieci ze szkół podstawowych też nie ma z tym kłopotu. Skąd biorą alkohol i papierosy? 

Wiadomo, że dzieci starsze, młodzież ponadpodstawowych szkół - ze sklepu. Dzieci młodsze 

ze szkół podstawowych to zwykle zapasy rodziców albo poczęstunek kolegi. Bardzo 

niepokojące jest to, że narkotyki i dopalacze kupowane są w niewiadomym miejscu. 

Uczniowie, którzy mieli kontakt z takimi środkami wskazywali często, że kupują od kolegi,  

w Internecie. Enigmatyczne jest sformułowanie, że kupują w innym miejscu. Pytanie brzmi 

wobec tego, w jakim. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, alkohol mają w domu, zabierają 

z domu, mogą z niego w domu korzystać. W drugiej kolejności to jest dyskoteka, wakacje. Jeśli 

chodzi o papierosy, to w zasadzie w parku i na ulicy mogą też pozyskać. Narkotyki i dopalacze 

stanowią taką grupę używek, które nie są dostępne w domu. To pocieszające, natomiast tych 

używek używa się głównie na wakacjach, czyli w czasie wolnym. Nasza młodzież ze szkół 

ponadpodstawowych generalnie pali w drodze do szkoły i w drodze ze szkoły, ale to nie jest 

domena wyłącznie szkół ponadpodstawowych. Średnia ilość alkoholu spożywanego w Mieście 

i Gminie Pleszew w ostatnim dziesięcioleciu waha się między 92 do 96 l czystego spirytusu. 

Są to wartości statystyczne, więc są osoby, które piją mniej i są osoby, które nie piją w ogóle. 

Wartość tego alkoholu w litrach zdecydowanie u osób pijących będzie wyższa. Zmieniła się 

preferencja Polaków. W dawnych czasach piło się wódkę, w tej chwili od 1998 roku widzimy 

wzrost spożycia piwa. Pojawiło się też zjawisko, o którym mówi się coraz głośniej, to jest 

alkoholik funkcjonujący wysoko. To osoba, która nie będzie nam się kojarzyła z osobą, która 

nadużywa alkoholu, źle wygląda, źle pachnie. Tutaj mówimy o ludziach, którzy wykonują 

zawody, które prowadzą nienaganny tryb życia, które mają pełna rodzinę, które cieszą się 

szacunkiem i uznaniem wśród innych, natomiast ich sposób picia jest zupełnie inny. To jest tak 

zwany kulturalny sposób picia. Do substancji nietypowych typu narkotyk nie ma rynku, który 

jest rynkiem legalnym, ale możemy przyjrzeć się, jak wygląda rynek legalny, bo kupujemy 

alkohol w sklepie. Na jedno zezwolenie na sprzedaż alkoholu przypada 86 osób. Najlepsza 

sytuacja jest w Gminie Czermin, natomiast nie da się naszych gmin porównać, ponieważ to jest 

maleńka gmina. Jak wyglądamy na tle gmin Wielkopolskich typu Kalisz, Jarocin, Ostrów? 

Wyglądamy bardzo przeciętnie. Nieco lepsza sytuacja jest w Kaliszu, natomiast skala tych 



miast jest zdecydowanie większa. Miasta typu Kępno, Krotoszyn, Rawicz mają bardzo zbliżone 

wyniki do naszych. Średnio dla Miasta i Gminy Pleszew na jeden punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych przypada 462 mieszkańców, w sołectwie to jest 415 osób. W 2018 roku została 

przyjęta uchwała, która wprost wskazuje, ile możemy wydać zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

Przez lata nie zmieniła się ta ilość. Zezwoleń mamy na poziomie 345, natomiast w 2021 roku 

105 zezwoleń w ogóle nie zostało wydanych. Ograniczając liczbę na sprzedaż alkoholu nie 

zrobimy krzywdy przedsiębiorcom, którzy już funkcjonują. W pierwszym punkcie, liczba 

punktów do spożycia w miejscu sprzedaży to jest gastronomia, restauracje, puby. Limit na 

każdy rodzaj alkoholu, czyli ten alkohol który zawiera mniejszą ilość alkoholu ten alkohol tak 

zwany mocny to 35 zezwoleń na każdy z tych rodzajów w roku 2021. Na te lekkie alkoholem 

mieliśmy 22 zezwolenia wydane, na pozostałe po 15. Średnio na jeden punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych w mieście przypada 462 osoby. Najtrudniejsza sytuacja jest na Osiedlu 

Śródmieście, gdzie jest aż 12 punktów, w tym 6 gastronomicznych, 6 sklepów i na jeden punkt 

sprzedaży przypada 58 mieszkańców, czyli na tym osiedlu dostępność alkoholu jest największa. 

Duża dostępność alkoholu jest również na Osiedlu Jordanowskim i na Osiedlu Królewskim, 

gdzie na jeden punkt sprzedaży przypada 165 osób. Inna sytuacja jest na Osiedlu Zachodnim, 

gdzie jest tylko jeden punkt sprzedaży i praktycznie całe osiedle przypada wyłącznie na ten 

jeden punkt sprzedaży. W Bógwidzach na jeden punkt jest 154 mieszkańców, a w Korzkwach 

na jeden punkt sprzedaży jest 150 mieszkańców, z tym że w Bógwidzach są 2 sklepy,  

a w Korzkwach z kolei to jest jeden sklep i jedna restauracja. Wartość sprzedanego alkoholu 

również robi wrażenie. W ciągu 4 lat na pewno po drodze były podwyżki cen alkoholu. 

Sprzedaż wzrosła o 1,5 miliona złotych. Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie w ramach 

procedury Niebieskiej Karty rozpoznaje problemy alkoholowe. W 2021 roku na 64 Niebieskie 

Karty aż 41 to były karty, gdzie powodem założenia był problem alkoholowy i nie jest to 

ewenement. W poprzednich latach było dokładnie tak samo. Interwencje najliczniejsze to takie, 

które są związane z problemem alkoholowym, narkotykowym, czy dopalaczami, 

uzależnieniami behawioralnymi. Pomoc psychologiczna w zakresie uzależnień jest, natomiast 

coraz mniejsze zainteresowanie jest pomocą prawną w zakresie uzależnień. Jeśli chodzi o dane, 

które otrzymaliśmy z Policji należy zwrócić uwagę na liczbę zatrzymanych kierowców pod 

wpływem alkoholu. W ubiegłym roku to 75 osób, a liczba kolizji drogowych pod wpływem 

alkoholu to 15. Liczba zatrzymanych do wytrzeźwień spadła w czasie, kiedy rozpoczęła się 

pandemia. Warto też zwrócić uwagę na liczbę interwencji związanych z przemocą domową  

w roku 2020, gdzie zaskoczyła nas pandemia. Ta liczba interwencji wzrosła, natomiast w tej 

chwili nieco zaczęła spadać. Robi wrażenie również średnia wieku osób nadużywających 

alkoholu, bo wynosi ona 30 lat. Jakie substancje odurzające były używane przez uczniów 

Miasta i Gminy Pleszew, którzy przyznali, że korzystali z narkotyków? W szkołach 

podstawowych tylko ósemka dzieci zadeklarowała, że eksperymentowała, a jeśli chodzi 

o szkoły ponadgimnazjalne to 56 osób. W centrum zainteresowania w szkołach podstawowych 

była marihuana, haszysz, amfetamina i sterydy, a jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe to są 

to podobne wartości, ale pojawiają się jeszcze dodatkowo leki uspokajające lub nasenne. Polscy 

nastolatkowie są w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o typ używek. Liczba osób nieletnich 

zatrzymanych pod wpływem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - w roku 2020 

nie było nikogo, a w roku 2021 pojawiają się dwie osoby. W związku z łapaniem na handlu, na 

ulicy w roku 2020 było 99 wydarzeń, w 2021 - 129 takich zdarzeń, czyli handel substancjami 

tego typu kwitnie. Żyjemy w czasach, w których na pewno się rozrasta rynek nowych 

substancji. Nasi idole mówią głośno o tym, powinniśmy depenalizować posiadanie marihuany, 

że powinniśmy rozgraniczać które narkotyki są miękkie, a które są twarde. O legalizacji 

narkotyków rozmawia się publicznie, w grupach rówieśniczych. Grupa, która nigdy nie 

wybrzmiała, która jest grupą problemową to uzależnienia behawioralne, jako chociażby 

uzależnienie od hazardu, telefonu, komputerów, mediów społecznościowych, Internetu. Czym 



jest uzależnienie behawioralne? Silną potrzebą powtarzalności wykonywania czynności bez 

wprowadzania do organizmu zewnętrznych substancji. Przeciętny uczeń w 2019 roku spędzał 

w Internecie 4 godziny 8 minut a parę lat wcześniej dobre pół godziny mniej. Jeśli chodzi 

o informację z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pojawiło się w zeszłym roku już jedno 

dziecko, które zostało skierowane do Poradni Leczenia Uzależnień. Kluczowe są badania 

ogólnopolskie. My takich jeszcze nie mamy. Ponad połowa dzieci od praktycznie urodzenia do 

6 roku życia korzysta z urządzeń mobilnych z czego 75% ma dostęp do Internetu, a rodzic 

przekazując dziecku tablet jak jest trochę starsze w ten sposób ma trochę spokoju, zajmuje 

dziecku czas. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące są czynnikami kluczowymi w działaniach 

profilaktycznych. Czynniki chroniące w kilku obszarach są bardzo indywidualne i zależą od 

konkretnej osoby, od tego czy to jest osoba o wysokiej, czy niskiej samoocenie, czy wokół 

siebie ma takie środowisko rówieśnicze, które być może zwraca uwagę, czy ta osoba ma  

w szkole sukcesy, czy może tych sukcesów nie ma i szuka potwierdzenia swojej wartości gdzie 

indziej. Trzeba wiedzieć, że im więcej tych czynników ryzyka się pojawia, tym większe 

zagrożenie. Dziecko, czy młody człowiek będzie podejmował działania ryzykowne. Naszym 

zadaniem jest wzmacniać na ile się da wszystkie czynniki chroniące łącznie z tym, żeby małymi 

krokami pozwalać dzieciom, młodzieży w różnych obszarach na choć niewielkie sukcesy. 

Ważna jest też obecność osób, dla których dzieci są ważne i które są znaczące w środowisku 

dziecka. Jeżeli mamy osoby, które prowadzą wolontariat, grupy które również osiągają sukcesy 

warto nawiązać kontakt z takimi osobami, żeby zabrały pod swoje skrzydło dzieci lub młode 

osoby, aby wskazać im odpowiednią ścieżkę. Ważne są relacje z rodzicami. Te relacje 

generalnie z tego co mówią dzieci są dobre. Czy dzieci zawiadamiają rodziców o celu wyjścia 

z domu, informują kiedy wrócą, wiedzą, że rodzice zawsze pomogą rozwiązać im problemy? 

To są wysokie wskaźniki na poziomie 70, 80%. Jedzą wspólnie przynajmniej jeden posiłek 

przy stole, przy czym jest okazja do rozmowy. Rodzice chcą o dzieciach wiedzieć wszystko. 

Problemem jest to, że są obszary, w których z rodzicami nasza młodzież nie rozmawia. 

Najbardziej problemowe obszary to temat picia alkoholu, palenia papierosów, cyberprzemocy, 

zażywania narkotyków, zażywania dopalaczy - od jednej do dwóch osób na 10, czyli niewielki 

odsetek. Bardzo rzadko jest rozmowa na temat alkoholu, papierosów, bo blisko 50%, natomiast 

znakomita większość nie rozmawia, albo rozmawia wyjątkowo rzadko. Sprawdzaliśmy też na 

ile rodzice są zainteresowani szkołą, bo skoro czynnikiem wzmacniającym są sukcesy szkolne, 

to czy rodzic interesuje się szkołą. Wszystkie informacje, które przez dziennik elektroniczny są 

wysyłane do rodziców są w 94-96% odbierane, ale ważne i kluczowe jest to, że część osób 

podaje kod dostępu do dziennika własnym dzieciom, więc ta aktywność w dzienniku 

niekoniecznie musi być rodzicielska. Jeżeli wydarzy się coś poważnego w tych obszarach, które 

są dla nas kluczowe, do kogo zwrócą się najpierw? Bezwzględnie do rodziców. To jest 

potencjał, który my w naszych działaniach profilaktycznych na pewno musimy 

wykorzystywać. Jeżeli największe zaufanie jest do rodziców, to my rodziców musimy w tym 

wychowaniu wspierać. Drugą grupą po rodzicach są koleżanki i koledzy. Zadaliśmy też 

pytanie, co robią, kiedy mają problem. Tam były wprost do zaznaczenia różne rozwiązania.  

U dzieci młodszych między 4 a 5 klasą, relacja z rodzicem jest na trzecim miejscu. Szkoła jest 

najmniej istotna, wychowanie dzieci odbywa się w domu. My w szkole możemy to 

wychowanie jedynie wspierać. Jeśli chodzi o dzieci starsze między 6 a 8 klasą, znowu szkołę 

mamy na samym końcu, nieco wyżej są rodzice, natomiast najwyżej są rówieśnicy, dlatego 

takie istotne w praktyce jest to, by wspierać grupy rówieśnicze i to te, które działają 

i funkcjonują prawidłowo. Do czego jako Gmina jesteśmy zobowiązani? Jesteśmy zobowiązani 

do prowadzenia działań związanych z profilaktyką, rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. To jest nasze zadanie 

własne.  

W szczególności zadania obejmują zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, 



rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których 

występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, 

w szczególności dla dzieci w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także 

działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. Oprócz tego, mamy wspomaganie instytucji, stowarzyszeń 

podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów, czyli sprzedaży małoletnim 

alkoholu, albo wprowadzeniem do obiegu alkoholu z nielegalnego źródła, wspieranie 

zatrudnienia socjalnego. Dla porównania wykonanie budżetu z 2021 roku i plan budżetu na rok 

2022. Wiemy dziś, że będzie więcej, bo w tej chwili zamykamy temat w 2021 roku. Będziemy 

przesuwać niewykorzystane środki na rok bieżący. Wzrosła znacznie kwota na obsługę 

administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z uwagi na to, 

że Gminna Komisja w związku z tym, że ukonstytuowała się od nowa. Pracuje ona na innym 

regulaminie. Obszary jej działań są zdecydowanie większe. Ma również dodatkowe szkolenia, 

które są dedykowane konkretnym zadaniom i konkretnym tematom. Mamy profilaktykę dla 

uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem. Są to wszystkie działania, które są związane  

z rodzinami dotkniętymi problemami. Pożytek publiczny to duża grupa wydatków głównie 

zajęcia sportowe, około sportowe, pozalekcyjne. Mamy grupy karate, tenisa stołowego, 

szachów, taekwondo, lekkiej atletyki, pływania, dronów, tańca, tenisa ziemnego, kolarstwa, 

ratownictwa wodnego, piłki nożnej i wiele innych. Budżet na ten rok to 680 000 zł. To są plany 

przygotowane przez samorząd. Będziemy je uzupełniać o plany, które przygotowują jednostki. 

Jeżeli ktoś będzie miał cofnięte zezwolenie na sprzedaż alkoholu to przez 2 lata nie może się 

zwrócić o następne zezwolenie. Chcemy, aby kontrole ruszyły w połowie roku. Opublikujemy 

informację, w jaki sposób one będą wyglądały oraz opublikujemy listę podmiotów, które będą 

kontrolowane. Tak samo z oświadczeniem z tytułu wartości sprzedaży alkoholu. 

Przedsiębiorcy robili to parę tygodni temu i też informowali o kontroli zgodności oświadczenia. 

Nie chcemy zaskakiwać, chcemy odpowiedzialnej współpracy. Gminna Komisja będzie się 

uczyła, jak pracować z osobą uzależnioną, współuzależnioną, jak motywować. To jest jej 

główne zadanie. Przygotowujemy szkolenia pod hasłami kryzys i trauma u dzieci, środki 

psychoaktywne i efektywna profilaktyka, redukcja stresu i napięcia. Skoro młodzież sugeruje, 

że chce się zrelaksować, to musimy ją nauczyć, w  jaki inny sposób się można relaksować. 

Będziemy również szkolić rodziców, to jest ta grupa ,do której chcemy dotrzeć. Będziemy ich 

uczyć  

w jaki sposób wspierać dzieci, będziemy wspierać rozwijanie umiejętności wychowawczych. 

Chcemy nauczyć rodziców, jak wykryć to wczesne eksperymentowanie szczególnie tymi 

nowymi substancjami psychoaktywnymi. Będziemy mieć cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży,  

które będą prowadzone przez Pana Tomasza Bilickiego – to psychoterapeuta, osoba, która jest 

absolwentem amerykańskiego programu szkoleniowego. Studiował również na Uniwersytecie 

w Nowym Jorku, w Utrechcie i w Harvardzie. Jest z nami obecna dziś pani Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, która wspiera na co dzień w takich działaniach, które wspierają 

kryzysy, nie tylko związane z używkami, ale choćby z kryzysem wojny albo kryzysem 

morderstwa i zabójstwa. Zanim wyjdziemy z kontrolami, na pewno przypomnimy  

sprzedawcom, jaka jest odpowiedzialność prawna i jakie są obowiązki po obu stronach 

kontrolujących i kontrolowanych. Będziemy również rozpowszechniać informacje o tym 

Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, który funkcjonuje, ale też niewiele osób o tym 

Punkcie wie. Uruchamiamy z dniem dzisiejszym dyżury psychologów dla rodzin w kryzysie. 

Te dyżury będą się odbywały w różnych miejscach. Będą to lokalizacje szkolne, nie znaczy to 



jednak, że mają do dyspozycji psychologa wyłącznie dzieci. W szkole nr 1, 2 i 3 w Pleszewie,  

Kowalewie, Taczanowie i w Lenartowicach w budynku szkoły przez dwie, trzy godziny będzie 

dyżurował psycholog. Musimy dzieciom i młodzieży wskazać, w jaki inny sposób, ciekawy 

mogą spędzać czas. Tych zajęć musi być jak najwięcej. Uruchomimy kampanię informacyjną. 

Pierwsza konferencja jest planowana wiosną tego roku w przededniu Dnia Dziecka, gdzie 

chcemy opowiedzieć dzieciakom, w jaki sposób można osiągnąć sukces bez wspomagaczy. 

Będzie też duża konferencja w okolicy września, na którą przyjedzie grupa terapeutów szkolić 

zarówno osoby, które pracują z dziećmi jak i wychowawców i rodziców. W zeszłym roku 

pozyskaliśmy 50 000 zł na profilaktykę. Była przeprowadzona we wszystkich szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina,, ale również w tych szkołach dla których organem 

prowadzącym nie jesteśmy. Na rok 2022 również rozpisaliśmy projekt w kwocie ponad 70 000 

zł i czekamy na rozstrzygnięcie. Przymierzamy się już do badań w zakresie uzależnień 

alkoholowych, narkomanii i uzależnień behawioralnych, tak by te wyniki badań mieć po 

nowym roku, zapoznać z wynikami radnych i przygotować się do napisania kolejnego 

programu. Poważna i skuteczna profilaktyka wymaga spokoju, czasu, cierpliwości, tak samo 

jak rozwiązywanie problemów związanych uzależnieniami również wymaga czasu. Organy 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania 

działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury 

ich spożywania. Rada Gminy w drodze uchwały może zrobić cztery rzeczy: zmienić ustaloną 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalić maksymalną liczbę 

zezwoleń dla poszczególnych jednostek pomocniczych, czyli dla konkretnego osiedla albo 

konkretnego sołectwa, jeśli będzie taka potrzeba zmienić ustalone zasady usytuowania na 

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz może ustalić dla 

gminy albo dla jednostek pomocniczych w godzinach nocnych sprzedaż napojów 

alkoholowych w sklepach między 22:00 a 6:00 rano. Średnio co 2-3 dni Policja odnotowuje 

przypadek  sprzedaży środków odurzających. Widzimy część problemów. Jak pomagać, 

wspierać młodych ludzi, co my możemy zrobić to są pytania, na które dziś pewnie będziemy 

musieli przynajmniej spróbować sobie odpowiedzieć.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że trzeba zacząć działać, ponieważ jest co robić. Jako 

samorząd na pewno nie wszystko możemy zrobić, ale na kilka rzeczy mamy wpływ. Zapytał, 

kiedy tracą ważność zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Czy wszystkie zezwolenia pochodzą  

z mniej więcej takiego samego czasu? Zapytał, czy w konsultacjach uczestniczyli też „zwykli 

ludzie”. Na stronie 12 pojawiła się informacja o szkodliwym piciu alkoholu. Zapytał, ile  

w związku z przelicznikiem może wypić, aby nie było to szkodliwe.  

Powiedział, że na stronie 20 i 21 jest wspomniane o organizacji różnych zadań w szkołach, 

świetlicy. W pkt 4 pojawiają się organizacje pozarządowe. Wspomniane są również inne 

zajęcia. Jakie to są, poza sportowymi?  

Dodał, że zauważa niespójność na str. 6. Ryzykowne działania podejmuje młodzież, która 

wcześniej podlegała najróżniejszym programom. Powiedział, że zastanawia się, czy programy 

spełniają swoje zadanie, skoro dzieci stają się młodzieżą i podejmują ryzykowne zachowania.  

W Programie jest napisane, że osoby znaczące to nauczyciele, trenerzy, pedagodzy. Dodał, że 

ma wątpliwości, czy idziemy w dobrym kierunku. Powiedział, że bardziej by zwrócił uwagę na 

wskazanie rodziców jako osób znaczących. Informacja, że młodzież najczęściej pierwszy raz 

sięga po alkohol w domu powoduje, że może trzeba przemyśleć, aby te programy były  

w domach, ale prędzej do domów trafią reklamy promujące alkohol. W Programie pada 

określenie, że należy pilnie przeanalizować zapisy obowiązującej uchwały. My musimy się do 

tego odnieść. Pojawia się informacja, że na drodze do zdobycia alkoholu stoi sprzedawca. 

Dodał, że z tego co zauważył, tym sprzedawcą jest zwykle kobieta, która ma stanowić barierę 

przez 8 godzin dziennie. Często jest to młoda dziewczyna, dla której odmowy sprzedaży 



alkoholu jest pewną niezręcznością. Sprzedawca musi podjąć decyzję, czy komuś ma sprzedać 

alkohol, czy nie, ale trudne jest stwierdzić, kto jest dorosły a kto nie. Powiedział, że należy 

przyjąć zasadę w sklepach, że alkohol sprzedajemy po okazaniu dowodu osobistego. Dodał, że 

wie, że nie ma tego w przepisach prawa, ale my możemy takie coś wprowadzić. Trudno jest 

powiedzieć, że istnieje coś takiego jak nieszkodliwe spożywanie alkoholu. Obojętnie, czy go 

wypijemy w większej, czy w mniejszej ilości, niesie on za sobą jakieś skutki. Powiedział, że 

zastanawia się, czy w Programie można propagować takie słownictwo. Pod względem 

uzależnień behawioralnych, wszyscy działamy po omacku i popadamy w skrajności, bo   

z jednej strony zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo związane z Internetem, a równocześnie 

podrzucamy młodzieży i dzieciom koncepcję nauki na odległość, kontaktowanie się przez 

komunikatory. Nadal najłatwiejszym sposobem na pochwalenie się  nowoczesnością m.in.  

w szkole jest pokazanie nowoczesnych komputerów. Konkursy plastyczne opierają się na 

wykonywaniu prac komputerowych. Jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną w szkołach to jest 

ona skromna. Teraz będą dyżury psychologa w szkołach, czyli należy rozumieć, że ten problem 

został rozwiązany. Na str. 16 padło zdanie, że profilaktyka uzależnień skierowana do 

odbiorców w okresie adolescencji obejmuje programy edukacji normatywnej i rozwijania 

umiejętności psychospołecznych młodzieży. Program wymienia działania, które według 

agencji są nieskuteczne. Agencja wskazuje na to, że programy, które wykorzystują 

pracowników policji do realizacji programów w szkołach są nieskuteczne. Nieskuteczne na 

wykłady, pogadanki. Na szczęście nasz Program nie zawiera tyko takich działań. Na str. 19 jest 

wspomniane, że zorganizowano szkolenia dla sprzedawców. W Programie pada określenie, że 

w szkoleniach uczestniczyło kilkoro sprzedawców. Dodał, że mamy 345 punktów sprzedaży, 

więc wynika z tego, że zezwolenia dostali ci, którzy niekoniecznie powinni je dostać. Ten, który 

handluje alkoholem tez powinien ponosić odpowiedzialność. Aktualna liczba możliwych do 

wykorzystania zezwoleń na sprzedaż alkoholu przekracza aktualne potrzeby. Dodał, że ma 

nadzieję, że rozumiane jest to tak, że trzeba to zmienić, bo wystarczają 64 punkty. W Programie 

jest wspomniane, że warto pamiętać że w wielu przypadkach sprzedaż napojów alkoholowych 

stanowi podstawę działalności gospodarczej danego podmiotu. Radny uważa, że łatwy dostęp 

do alkoholu jest przyczyną wielu dramatycznych wydarzeń w rodzinach, na drogach,  

w zakładach pracy. Trzeba zwrócić uwagę na koszty społeczne, a na drugim miejscu postawić 

interes ekonomiczny przedsiębiorców. Na stronie północnej w Rynku jest 5 sklepów, które 

sprzedają alkohol. W czołówce punktów sprzedaży jest Osiedle Jordanowskie. Biorąc pod 

uwagę, jaka była idea tworzenia ogrodów jordanowskich i to, że stworzył je ksiądz Kazimierz 

Niesiołowski, wielki działacz antyalkoholowy jest przypadkiem. Przerażające jest to, że 

przeciętna osoba na alkohol wydaje 1009,15 zł. Jak to jest możliwe przy tylu problemach 

społecznych?  

Radny podsumowując powiedział, co można zrobić: ograniczyć liczbę punktów sprzedaży 

alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży co najmniej o połowę, utrudnić tworzenie 

punktów w ścisłym centrum Pleszewa, zakazać sprzedaż alkoholu na obszarze całej gminy  

w godzinach nocnych, uwzględnić w uchwale dystans pomiędzy punktami sprzedaży, 

zwiększyć ograniczenia odległościowe od obiektów szkół, kościołów i innych, wprowadzić 

obowiązek okazywania dokumentu tożsamości. Czy my możemy wpłynąć na sklepy 

wielkopowierzchniowe? Powinniśmy się zastanowić nad uniemożliwieniem sprzedaży 

alkoholu w dniach odbywania się imprez masowych.  

Podziękował za analizę.  

 

Burmistrz A. Ptak podziękował Burmistrz I. Świątek oraz Sekretarz E. Świątek za 

przygotowanie Programu. Poprosił, aby rozpocząć dyskusję na sesji i zakończyć ją na komisji 

przed kolejną sesją, aby wnieść na nią konkretną uchwałę dotyczącą obniżenia ilości sprzedaży 

napojów alkoholowych. Dodał, że też uważa, że górny limit jest zbyt duży. Musimy 



odpowiedzieć sobie na pytanie, czy powinniśmy wprowadzić ograniczenia sprzedaży w nocy, 

zwłaszcza w centrum, bądź na osiedlach lub w sołectwach, gdzie liczba jest zbyt duża. Jeżeli 

chodzi o statystykę, to nie tylko mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew kupują w marketach 

alkohol.   

 

Radna W. Gil podziękowała Burmistrz I. Świątek i Sekretarz E. Świątek za bardzo ciekawy 

Program. Powiedziała, że problem z narkotykami i z alkoholem jest problemem, którego nie 

zatrzymamy. My musimy działać w zakresie profilaktyki, rozmawiać z naszymi dziećmi. 

Lenartowice to wioska, która jest przodująca jeżeli chodzi o narkotyki. Nie ma się czym 

chwalić. Po zdarzeniach, radna postanowiła iść na Policję. Zgłosiła tam, jakie wydarzenia miały 

ostatnio miejsce, że dzieci nie mają opieki, a policjant zapytał jej się, czy jest osobą z rodziny 

albo czy była świadkiem. Jak powiedziała, że nie, to usłyszała, że nie uda się nic załatwić. 

Pojechała więc do opieki społecznej, gdzie dowiedziała się, że ta rodzina ma już założoną 

sprawę, ma kuratora i opiekuna rodziny. Gdy poprosiła o to, aby kurator przyjechał, usłyszała, 

że jest na urlopie, a ktoś inny aby mógł go zastąpić, to najpierw musi zapoznać się ze sprawą.  

Z prezentacji wynika, że liczba osób nieletnich zatrzymanych pod wpływem narkotyków to 

dwie osoby. Rynek narkotykowy w MiG Pleszew kwitnie.  

Powiedziała, że chce, aby w każdej klasie były organizowane pogadanki, ale także wyświetlane 

drastyczne filmy, aby młodzież zapamiętała przerażający obraz do końca życia.  

 

Radna A. Szczepaniak zapytała, gdzie znajdują się dwa punkty alkoholowe w Korzkwach, 

ponieważ od 4 lat w Korzkwach nie ma sklepu. Najbliższy punkt, w którym jest możliwy zakup 

alkoholu to stacja 1,5 km od Korzkiew i stacja z restauracją 2,3 km.  

 

Radna J. Molska zapytała o tabelę 9 i 10. Czy w liczbie punktów sprzedaży alkoholu są zawarte 

stacje benzynowe i czy one muszą ubiegać się o pozwolenie na sprzedaż alkoholu tak jak 

wszystkie inne sklepy? 

 

Radna R. Garsztka pogratulowała osobom, które przygotowywały program. Każde zezwolenie 

podlega kontroli. Tutaj są zezwolenia wydawane na okres 4 lat, ale nie krócej jak na dwa lata. 

Jest też zapis, że na podstawie upoważnień Straż Miejska czy członkowie Gminnej Komisji 

dokonują kontroli przestrzegania zasad. Ile wykonano w roku 2021 i 2020 takich kontroli? Ile 

cofnięto zezwoleń w wyniku przeprowadzonych kontroli? 

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że nasi sprzedawcy nie podeszli poważnie do szkoleń. 

Przyjeżdża osoba, która chce przeprowadzić konsultacje, a na szkoleniu pojawia się kilka osób.   

Po rozmowach o bezpieczeństwie, kontrolach na Osiedlu Zachodnim nic się praktycznie nie 

zmieniło. Narasta wandalizm, ale wpływ mają też środki odurzające. Sprzątając po zimie na 

osiedlu znajdywało się dużo rzeczy, których nie powinno tam być, np. kleje, strzykawki, igły. 

A może przydałyby się patrole rowerowe? Bezpośredni kontakt jest potrzebny.  

Dodała, że jeżeli chodzi o dożynki, festyny, to powinniśmy zacząć od siebie samych. Może 

dobrze by było nie starać się na takie wydarzenia o pozwolenia.  

 

Radna D. Żarnowska powiedziała, że podstawową komórką wychowawczą, która ma wpływ 

na wychowanie młodego człowieka jest rodzina. My możemy długo rozmawiać i uchwalać, ale 

zwykle to już jest za późno. Dlaczego w Mieście i Gminie nie ma patroli pieszych? Nie ma 

tłumaczenia, że nie ma policjantów. Policjanci jeżdżą, a mogliby wyjść z samochodu, 

porozmawiać z młodzieżą. W patrolach pieszych, młodzi policjanci uczyliby się rozmawiać  

z ludźmi. Mieszkańcy mówią, że młodzi policjanci boją się ludzi. Czy kandydaci, którzy chcą 

wstąpić do Policji mają badany wzrok? Jeżdżąc samochodem, policjanci nie widzą nic.  



 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy Pleszew jest jeszcze miastem bezpiecznym. W ostatnich  

6 miesiącach wydarzyły się 3 zabójstwa. Możemy podjąć działania, np. ograniczenie ilości 

miejsc do sprzedaży alkoholu. Jakie działania w tym kierunku podejmuje Komenda, aby 

zwalczać takie zachowania? Pleszew jest „miastem przerzutowym” narkotyków z Europy 

Zachodniej. Dostępność narkotyków w Pleszewie jest bardzo duża. Czy Komendant dysponuje 

środkami, zasobami ludzkimi, tak aby te zachowania zwalczać?  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że fakt, że osiedle, któremu przewodniczy się tak ładnie nazywa 

nie ma żadnego wpływu na ilość punktów sprzedaży na tym osiedlu. Porównywanie księdza 

Kazimierza Niesiołowskiego do punktów alkoholowych jest nie do końca na miejscu. Radna 

dodała, że uważa, że jej osiedle jest osiedlem mieszkańców starszych.  

Sprawdzanie dowodów osobistych przy sprzedaży alkoholu wynika wprost z przepisów. Jeżeli 

sprzedawca ma wątpliwości, to ma obowiązek sprawdzić dokument tożsamości. Podziękowała 

za wnikliwą prezentację. Dodała, że nie czepiałaby się nazewnictw, bo nie po to dzisiaj się tutaj 

spotkaliśmy.  Spotkaliśmy się po to, aby zastanowić się, jak rozwiązać problem alkoholu, 

a przede wszystkim narkomanii, bo te zabójstwa były spowodowane środkami odurzającymi. 

Alkohol szkodzi rodzinie, zdrowiu, młodzieży, ale mamy ostatnio coraz więcej przypadków  

z użyciem narkotyków. Patrole na place zabaw przyjeżdżają, ale nie w tych godzinach,  

w których powinny. Policja przyjeżdża ok. godziny 17. Problem zaczyna się robić, gdy jest 

ciemno. Po raz kolejny została zniszczona altana w Ogrodzie Jordanowskim. W miejscach 

takich jak Planty, park powinna być ta kontrola zwiększona.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy mamy informacje, że istnieje korelacja pomiędzy ilością 

punktów sprzedaży alkoholu w mieście a ilością zgłoszeń problemów z osobami pod wpływem 

alkoholu. Czy jeżeli wprowadzimy ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, 

będzie również to dotyczyło stacji benzynowych? Jeżeli chodzi o ludzi młodych, to nie ma 

lepszego sposobu jak wspieranie klubów sportowych, które mogą zachęcić do zajęć 

sportowych.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powtórzyła pytanie radnego K. Szehyńskiego. Powiedziała, że 

trzeba omówić temat ilości sklepów na naszym terenie. Dodała, że nie zajmowałaby się 

tematem sklepów, dlatego że narkotyków w nich nie ma. Sprzedaż narkotyków i dopalaczy nie 

jest legalna. Najłatwiej jest ograniczyć liczbę sklepów, ale trzeba się zastanowić, czy tym 

samym nie otwieramy furtki do szarej strefy. Rodzice, Policja, organizacje powinny ustalić  

w rozmowach z dziećmi, gdzie są nabywane środki odurzające.  

 

Radna D. Żarnowska poprosiła o częste kontrole nocne na osiedlu nr 6.  

 

Radna K. Melka powiedziała, że musimy dotrzeć do rodziców. W szkołach wielokrotnie przed 

wywiadówkami mamy spotkania z Policją, psychologami i naprawdę bardzo mało rodziców 

bierze udział w takich spotkaniach. Nie wiemy, czy rodzice nie chcą widzieć problemu, czy nie 

potrafią ich zdiagnozować. Nie wiemy też, czy rodzice potrafią ocenić po powrocie dziecka do 

domu, czy jest pod wpływem jakiś środków.  

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że Komisja Sportu planuje spotkania ze wszystkimi 

prezesami i kierownikami klubów. Podziękowała radnemu K. Szehyńskiemu za 

przypomnienie.  

 



Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała że uważa, że nie tylko organizacje 

sportowe, ale też inne organizacje pozarządowe mogą pomóc. Warto zrobić z nimi spotkanie. 

Trzeba pomyśleć, czy edukacja ma być w szkołach, czy może w innych miejscach. Niektóre  

z tych informacji można by dać do gazety. My jako państwo nie spełniamy właściwej roli. 

Brakuje nam ustaw. Szwecja nie ma sprzedaży alkoholu od 14 w piątek i nic złego się nie 

dzieje. Tam nikt bez dowodu nie kupi alkoholu. Inwigilacja jest tak daleko posunięta, że jak 

ktoś kupi trzecią butelkę, to już jest o tym wiadomo. Gdyby rządzący zlikwidowali „małpki” 

lub mieszanki piw to też byłoby inaczej. Powinniśmy się z takim apelem zwrócić do rządu.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek podziękowała za uwagi. Powiedziała, że na kierownictwie również 

przeglądano materiał i też robił on wrażenie. Po przyjęciu Programu chcemy zawiesić  

w szkołach plakaty z prostym komunikatem: w Mieście i Gminie Pleszew średnio co dwa, trzy 

dni Policja odnotowuje przypadek sprzedaży środków odurzających. Chcemy zwrócić uwagę, 

szokować, może to zadziała. Dodała, że zgadza się, że czynnikiem chroniącym jest rodzina. 

Nie możemy jednak zapominać, że dziecko może mieć rodzinę niepełną lub z problemem.  

Ważność zezwolenia, w zależności od tego, czy zezwolenie jest na sprzedaż detaliczną, czy na 

sprzedaż w miejscu zakupu jest wydawana na 2-4 lat minimum, bo te zezwolenia mogą być 

wydawane nawet na 10 lat. Sprzedawca występuje o zgodę i wtedy ma ja przydzielaną. Nie ma 

możliwości, abyśmy wskazywali, kiedy zezwolenia będą nieważne.  

Jeśli chodzi o partycypację i zbieranie opinii mieszkańców przez stronę internetową, nie była 

zdumiewająco wielka. Wszystkie instytucje zgłosiły swoje uwagi i spostrzeżenia. Definicja 

Światowej Organizacji WHO jest napisana kursywą w nawiasie jako dodatkowa informacja. 

Ma to zwrócić uwagę na to, w jaki sposób Światowa Organizacja tłumaczy definicję. Jeżeli 

chodzi o zajęcia poza sportowe, to Z-ca Burmistrza powiedziała, że nie chce popełnić błędu 

przy wymienianiu nazw, dlatego zaprasza do Urzędu, gdzie pracownik merytoryczny 

przedstawi informację na temat zajęć. Przewodnikiem, mentorem jest przede wszystkim rodzic. 

Jeżeli chodzi o identyfikację osób przy zakupie alkoholu, to być może dobrym rozwiązaniem 

byłby apel do sprzedawców.  

Do tej pory, kontrole przebiegały nie do końca zgodnie z harmonogramem i nie stanowiły 

zagrożenia dla sprzedawców. Teraz przygotowujemy całą Komisję do kontroli zgodnych  

z prawem, przemyślanych, zgodnych z harmonogramem, procedurą postępowania. Jeżeli 

zagrożeniem będzie utrata zezwolenia na sprzedaż, to szkolenie będzie dla nich ostrzeżeniem. 

Przy oświadczeniach, które składają do Wydziału Rozwoju i Analiz o sprzedanym alkoholu, 

pracownicy mówią o kontrolach oraz o kontroli oświadczeń. W Korzkwach są dwa zezwolenia 

na adres Korzkwy 32, jedno dotyczy stacji benzynowej, drugie restauracji. Stacje benzynowe 

mają wydawane zezwolenia na tych samych zasadach, co sklepy.  

Nie jesteśmy zadowoleni, w jaki sposób działały zadania kontroli, natomiast Gminna Komisja 

zgłaszała, że jej członkowie nie czują się mocni w tych działaniach i prosiła o szkolenia.  

Podziękowała za zauważenie, że zajęcia sportowe są bardzo ważne. Jeśli chodzi o ograniczanie 

sprzedaży na stacjach benzynowych, to jest 66 uchwał w Polsce dotyczących ograniczenia 

sprzedaży, natomiast są dyskusje nad tymi uchwałami łącznie z dyskusją w sądzie, ponieważ 

sprzedawcy powołują się na wykluczenie konkretnej grupy sprzedawców. Jeśli chodzi 

o korelację, o którą pytał radny K. Szehyński i radna M. Wysocka-Balcerek, to nie robiliśmy 

takich badań. Poprosimy we współpracy z Policją o takie dane.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że zależało mu na tym, aby odpowiedzieć na pytanie, czy 

termin upływu ważności tych zezwoleń nie będzie nam potem utrudniał zmiany uchwały. Jeżeli 

chodzi o WHO, to przeliczając wyszło, że bezpieczne picie alkoholu to 18,2 litra w ciągu roku.  

Dodał, że w żadnym wypadku nie chciał mieć pretensji do Osiedla Jordanowskiego. Liczba 

sklepów nie ma nic wspólnego z mieszkańcami. Takie po prostu były dane statystyczne.  



 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że prawo nie działa wstecz. Ograniczając skrajnie 

liczbę zezwoleń spowodowalibyśmy, że te osoby nie miałyby szansy wystąpić o następne. 

Radny proponował ograniczenie o połowę, ale powinniśmy być bardziej ostrożni.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Pan Tomasz Mimier odniósł się do słów 

Przewodniczącej Rady. Powiedział, że w tej chwili w Pleszewie nie mamy problemu  

z dopalaczami. Ustawa o zwalczaniu narkomanii w swoich załącznikach miała katalog 

środków, które są zakazane. Codziennie w Pleszewie jest legitymowanych około 100-120 osób. 

W ubiegłym tygodniu na Osiedlu Zachodnim były legitymowane dwie grupki.  

Zapytał radnej D. Żarnowskiej o jakie nieprawidłowości chodzi. Za stan bezpieczeństwa 

jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Jeżeli ktoś widzi jakąś nieprawidłowość, ma moralny 

obowiązek ją zgłosić. Komendant powiedział, że w poniedziałki czeka zawsze na osoby, które 

są niezadowolone z interwencji. W tym roku jeszcze ani raz nie przyszedł nikt z wnioskiem.  

Przez ostatnie dwa wydarzenia możemy pochopnie wyciągnąć wnioski, że w mieście jest 

niebezpiecznie. Gdybyśmy jednak codziennie, co drugi dzień spotykali się z sytuacją 

niebezpieczną, to można by powiedzieć, że jest niebezpiecznie w mieście, ale u nas zdarzyły 

się dwa zdarzenia. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, co kierowało sprawcami.  

W pierwszym przypadku jest to działanie młodego człowieka pod wpływem silnego 

wzburzenia emocjonalnego, który zobaczył skatowaną matkę. W tej chwili nie można zdradzić, 

w którym przypadku były narkotyki i czy w ogóle były, ponieważ trwa śledztwo, ale po 

wykonanych badaniach na pewno nie jedna osoba zdziwiłaby się otrzymanych wyników.  

W drugim przypadku, osoba, która była inicjatorem tego zdarzenia, to osoba, którą wszyscy 

znamy. Nie na wszystkie sytuacje mamy wpływ i wiele rzeczy jest w stanie nas zaskoczyć. 

Pleszew jest miastem bezpiecznym. Powiedział, że będzie bronił policjantów, bo są oni 

skuteczni. Padło zdanie, że Pleszew jest miastem przerzutowym. Jest to opinia trochę 

przesadzona. Jeżeli kogoś zatrzymujemy z narkotykami, to są to małe ilości. Największym 

punktem dystrybucji narkotyków nie jest Pleszew, tylko miasta, w których są duże dyskoteki. 

To tam jest najwięcej zatrzymywanych. Coraz częściej narkotyki kupuje się w Internecie. My 

nie jesteśmy w stanie dużo zrobić. Jak dojdzie do tragedii, dostajemy informację od rodziców, 

że wiedzieli, ale wcześniej nie zgłosili, z powodów tj. dziecko nie będzie mogło znaleźć pracy, 

nie wiadomo co rówieśnicy powiedzą. Dodał, że są tym zszokowani, ale nie do końca 

zaskoczeni, że rodzie starają się ukrywać taki problem jak najdłużej. Odpowiedzialne są tez 

szkoły, które niechętnie pracują w tym zakresie. Zapraszają one na pogadanki profilaktyczne, 

na których współpraca się kończy. Poprosił o większe zaufanie do policjantów i o większa 

współpracę. Jest czterech policjantów, którzy działają bardzo intensywnie, lecz nie zawsze ich 

praca przynosi skutek pożądany. Godzina 18 w okresie zimowym na kontrole była dobrą 

godziną, teraz w okresie letnim musimy zmienić ją na 21. My wiemy, gdzie osoby się spotykają 

i gdzie mamy jechać.  

Komendant powiedział, że niedawno przeczytał artykuł na stronie Życia Pleszewa 

zatytułowany „Co się dzieje w Czerminie?”. W artykule jest napisane, że pod kościołem na 

placu stoją ciągle samochody, w których siedzą młodzi ludzie. Policja wie, co to są za ludzie. 

Byli oni niejednokrotnie kontrolowani. Jeden z policjantów zapytał się, w jakim celu musi tam 

jeździć. Okazało się, że młode osoby siedzące w tych samochodach zapytały się „a gdzie my 

mamy w tym Czerminie się spotykać?”. Może znajdźmy najpierw jakąś alternatywę dla tych 

ludzi, a potem oczekujmy, aby inaczej się zachowywali. Poprosił, aby dzielić się informacjami, 

jeżeli ktoś je posiada. Nie oczekujemy informacji typu „bo ja słyszałem, że ktoś słyszał”, 

ponieważ w ten sposób pojawiają się różne wersje zdarzenia.  

 



Radna W. Gil powiedziała, że zgłaszając na Policję zdarzenie miała nawet dowody. Zapytała, 

co jeszcze powinna mieć.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek podziękowała za zwrócenie wszystkim uwagi, że wszyscy 

jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Powiedziała, że była świadkiem zdarzenia,  

w którym zachowanie kierowcy zagrażało życiu pieszych. Osoba ta została ukarana, za co radna 

podziękowała.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna podziękowała Komendantowi za 

wyjaśnienia. W pojedynkę nie zrobimy nic. Trzeba opracować pewne schematy. Policja jest 

często bezradna z przyczyn proceduralnych.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że Pan Komendant przekazał nam, że na terenie miasta odbyło 

się 120 kontroli. Na terenach wiejskich też są place zabaw, boiska. Dodał, że przyjeżdżają 

osoby, na innych tablicach rejestracyjnych.  Poprosił, aby na terenach wiejskich też 

kontrolować.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Pan Tomasz Mimier powiedział, że zna rodzinę, 

o której mówi radna W. Gil. Pan z nożem był zatrzymany przez policjantów i zawieziony do 

szpitala psychiatrycznego. Do sądu rodzinnego trafiła stosowna dokumentacja.  

Na wsi może rzeczywiście mniej widać policjantów, ale za to jest dobry kontakt  

z dzielnicowymi. Poprosił o zgłaszanie zdarzeń. Gdyby nie kamery, które są w mieście byłoby 

nam trudniej. Mieliśmy również pomysł, aby zainstalować kamery, które mogłyby 

identyfikować pojazdy za pomocą tablic rejestracyjnych.  

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, 

Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (5) 

Elżbieta Hyla, Eryk Kowcuń, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/422/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2022 – 2023. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 



 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy definitywnie rezygnujemy w tym miejscu z budowy 

zalewu w obrębie Nowej Wsi i Taczanowa.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że z biegiem czasu zmniejszano poziom lustra wody aż 

odstąpiono od budowy z uwagi na brak wystarczających zasobów wodnych.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/423/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów 

Drugi, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie 

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy już w jakiś konkretny sposób można określić w jakim 

kierunku pójdzie opracowanie tego planu. Poprosił, aby umożliwić widzom zobaczenie mapy 

w trakcie sesji.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że są propozycje, które dotyczą głównie zabudowy 

mieszkaniowej. Jeżeli są osoby zainteresowane, to po uchwaleniu można zobaczyć uchwałę  

w Biuletynie Informacji Publicznej.   

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy  

ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie.  

 

Wyniki głosowania 

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

 



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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/424/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew 

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy przystąpienie do opracowania tego planu oznacza ostateczną 

rezygnację ze zbiornika, czy jest to kwestia umożliwienia zabudowy mieszkaniowej przy 

równoczesnym pozostawieniu otwartej kwestii zbiornika.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że definitywnie nie rezygnujemy, ale 

zastanawiamy się nad tym.  

  

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/425/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, 

gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew 

 

Radni nie wnieśli uwag. 



 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/426/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/427/2022 w sprawie nadania nazwy drodze  

w Kowalewie i Korzkwach. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych 

Miasta i Gminy Pleszew 



 

Rany D. Dryjański powiedział, że powierzamy Spółce Sport obowiązki kultury fizycznej, 

tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe. Poprosił, aby wszystkie boiska sportowe przyjęła pod 

nadzór Spółka Sport. Dodał, że chciałby, aby odbywały się na tych boiskach zajęcia dla dzieci.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że powierzenie wynika z tego, że Spółka Sport była inwestorem 

tych obiektów. Po trwałości projektu, boiska przejdą na rzecz sołectw i osiedli. Spółka Sport 

Pleszew w podstawowym zakresie zarządza obiektami sportowymi, natomiast funkcję 

animacyjną mają organizacje pozarządowe i  lokalne środowiska, natomiast Miasto i Gmina 

Pleszew w ramach profilaktyki alkoholowej powinno finansować takie przedsięwzięcia.  

 

Głosowano w sprawie: 

powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta  

i Gminy Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/428/2022 w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew 

Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 protokołu. 

 

h) zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.  

w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2019 – 2024 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 

2024.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/429/2022 w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 protokołu. 

 

i) zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 

r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/430/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 

 

j) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych  

i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 

inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 



jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto  

i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/431/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto  i Gmina Pleszew oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/432/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 protokołu. 



 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że zwiększamy dochody o 748 199,50 zł. Na tę kwotę się 

składają środki w wysokości 12 280 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 507 500 zł  

z Programu „Operacyjna Polska Cyfrowa” na realizację projektu „Wspieranie dzieci z rodzin 

PPGR w rozwoju cyfrowym”, 20 000 zł to środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 

przez świadczeniobiorców, 204 919,50 zł na program „Posiłek w szkole i w domu”, 3 500 zł 

dotacja od Wojewody na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych  

w wyniku wichury, która miała miejsce miedzy 16 a 17 lutym. Wydatki po stronie bieżącej 

zwiększamy o 204 471,50 zł. W wyniku zobowiązań za faktury z roku 2021 na energię 

elektryczną wprowadzamy 8 540 zł. Jeżeli chodzi o zużycie gazu to łączna kwota wprowadzona 

to 69 821 zł. Kwota 334 zł jest wprowadzana tytułem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego.   

Jeżeli chodzi o Krajowy Fundusz Szkoleniowy, to nasz wkład własny to 3 020 zł. Wkład własny 

w ramach programu w zakresie rozwoju czytelnictwa to 7 875 zł. 20 000 zł po wydatkach to 

kwota przekazywana do Wojewody. Pieniądze, które miały trafić do Powiatu, będą 

przekazywane na rzecz spółki. Wprowadzane jest zadanie majątkowe tytułem dotacji, która 

będziemy przekazywać do Centrum Medycznego.  

Zwiększamy o 94 000 zł – rekompensatę dla spółki PK. W ramach wydatków majątkowych ta 

kwota się zmienia. Jest to o 157 000 zł więcej, czyli wychodzi kwota 373 000 zł. W przypadku 

wkładu do spółki PK kwota ulega obniżeniu do 1,5 mln zł, a w projekcie była kwota 2 674 301 

zł.  

W Wieloletniej Prognozie dochody zwiększamy o 2748 199,50 zł. W przedsięwzięciach jest 

dostosowanie nazw do budżetu. Wniesienie wkładu do PTBS zyskuje nowe limity roku 2022 

do 2027. Łącznie będzie przekazane 2 476 000 zł. Do PK zostanie wniesione 9 620 000 zł. 

Rekompensata będzie w wydatkach bieżących. Na ten cel jest zarezerwowane łącznie 

1 097 000 zł.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2022 – 2034.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

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: 1, NIEOBECNI: 0 

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/433/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034. Uchwała stanowi załącznik nr 13 

protokołu. 

 

m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 



BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/434/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

n) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku 

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że w ubiegłym roku, dzięki dotacji od Miasta dla 

stowarzyszenia wysterylizowaliśmy ponad 200 kotów. Na wiosnę 9 na 10 kotek było już  

w ciąży. Ponad 100 kotów zostało adoptowanych.  

 

Głosowano w sprawie: 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/435/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew  

w 2022 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

o) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu 

Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 

pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa  

w Pleszewskim Centrum Medycznym". 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum 

Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

"Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim 

Centrum Medycznym". 

 



Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIII/436/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie 

Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału 

Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym". Uchwała stanowi załącznik 

nr 16 protokołu. 

 

8. Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości 

punktowej. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie nr XLIII/4/2022 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę 



Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich 

wartości punktowej. Obwieszczenie stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

9. Sprawy różne. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że przez Powiat Pleszewski, a w szczególności przez Gminę 

Pleszew ma przechodzić 9 korytarzy kolei szybkiego ruchu. Jest to kolej, która będzie 

przebiegać, ale nic dla nas nie zrobi, tzn. będzie przebiegać bez zatrzymywania. Powiedziała, 

że przygotowała pismo z radną E. Hylą. Zaproponowała, aby radni podpisali pismo.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział na pytanie dotyczące zarządzeń. W tym przypadku dotyczy 

ono wspólnoty w Bógwidzach, która dostanie zarówno pożyczkę jak i dotację na zrealizowanie 

przydomowej oczyszczalni ścieków. Chodzi o budynek wielorodzinny. Komisja zaproponuje 

oprocentowanie.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że w uchwale budżetowej pojawia się 100 000 zł na Muzeum 

Kolei Wąskotorowej. Na co będą przeznaczone te pieniądze?  

Zauważył, że na drodze rowerowej wzdłuż torów pojawiły się plamy. Czy coś da się z tym 

zrobić? Na trawnikach po zimie jest mnóstwo nieczystości po psach. Poprosił, aby Straż 

Miejska zwracała w większym stopniu na właścicieli psów.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała o sytuację w związku z uchodźcami. Jaka jest ich liczba 

i jak wygląda wydawanie im numeru pesel.  

 

Radna E. Hyla zapytała, czy mamy zaplanowane odświeżenie oznakowań poziomych. 

Poprosiła o przybliżenie, jaka ilość dzieci znajduje się w naszych placówkach oświatowych. 

Czy na te dzieci będzie udzielona subwencja? 

 

Radna W. Gil poprosiła o wyczyszczenie wszystkich koszy na przystankach. Dodała, że 

niektóre ulice w Pleszewie nie mają tabliczek z nazwami.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że w Mieście i Gminie Pleszew jest 507 osób, w tym 

ok. 100 znajduje się w OHP. 11 dzieci przebywa w przedszkolach, a 76 w szkołach. Na chwilę 

obecną nie mamy informacji, czy dostaniemy wyższą subwencję. Pomoc bezpośrednią mamy 

zorganizowaną sprawnie. Przyjęliśmy, że każda osoba, która pojawi się w Pleszewie będzie 

zarejestrowana przez koordynatora. Zaangażowaliśmy Panią Katerinę Bukharovą, która jest 

koordynatorem ze strony ukraińskiej. Mówi po polsku, ukraińsku i rosyjsku. W MGOPS-ie 

opiekun rodziny robi wywiad, podczas którego rozpoznaje potrzeby rodziny. Uruchomiliśmy 

magazyn, do którego trafiły rzeczy ze zbiórek. Magazyn czynny jest dwa razy w ciągu dnia  

w określonych godzinach. Bardzo pilny okazał się numer pesel. W pierwsze 3 dni zdołaliśmy 

wydać ok. 100 peseli. Jeden z urzędników z fotografem pojechał wydawać pesele do OHP. 

Fotografem jest również nasz pracownik. W MGOPS-ie można starać się o świadczenie 

jednorazowe w kwocie 300 zł. W najbliższa niedzielę, ZUS będzie miał dyżur dedykowany 

osobom, które chciałyby złożyć wnioski na 500+, Dobry Start bądź inne świadczenia. Staramy 

się, aby usamodzielnić te osoby. W szkołach dzieci są w oddziałach ogólnodostępnych, choć 

zadeklarowaliśmy, że możemy otworzyć oddziały przygotowawcze. Barierą jest język polski. 

Uruchomiliśmy w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich 3 dni w ciągu, których każdy 

może wziąć udział w nauce języka. Pierwszego dnia zgłosiło się ponad 70 osób.  

 



Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że plamy na ścieżce są spowodowane tym, że 

wykonawca, który wykonywał zieleń miał niesprawny samochód i zabrudził ścieżkę. Będzie 

on starał się te plamy usunąć. Jeżeli chodzi o nieczystości na trawnikach, to trzeba apelować do 

mieszkańców i opiekunów psów.  

Co roku przeprowadzamy malowanie poziomych znaków. Musi być odpowiednia temperatura. 

Zgłosimy do opróżnienia kosze na śmieci na przystankach. Tablice z nazwami ulic generalnie 

są, ale trzeba by to sprawdzić.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że tłuste plamy po czasie nieraz znikają.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o Muzeum Wąskotorowe to jest już zakończona 

monografia pleszewskiej kolei wąskotorowej. Teraz robimy rozeznanie rynku, jeżeli chodzi 

o firmy, które świadczą usługi w zakresie projektowania scenografii i kompleksowego 

podejścia do muzeów. Do końca roku chcemy mieć przygotowaną dokumentację. Realizacja 

całej inwestycji jest uzależniona od środków zewnętrznych.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że zgłaszał już na którejś sesji problem związany z koszami 

na śmieci przy wiatach przystankowych. Poprosił, aby przy okazji robienia nowych tablic  

z nazwami ulic dopisywać, czy jest to droga gminna czy powiatowa.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał czy docelowo planujemy ekspozycję eksponatów takich jak np.  

w Olsztynie.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że właśnie dlatego szukamy firmy, która pozwoli nam  

w sposób profesjonalny wyeksponować te eksponaty, które posiadamy. Mamy tez deklarację 

firmy, która dzierżawi tory, że ona również ma pewne eksponaty. Jest tez pomysł na prezentację 

multimedialną.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XLIII 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 XLIII/422/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2022 – 2023, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLIII/423/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów 

Drugi, gmina Pleszew, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLIII/424/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej  

w Pleszewie, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLIII/425/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, 

gmina Pleszew, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XLIII/426/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, 

gmina Pleszew, 

Załącznik nr 7 - uchwała nr XLIII/427/2022 w sprawie nadania nazwy drodze  

w Kowalewie i Korzkwach, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XLIII/428/2022 w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. 

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

Załącznik nr 9 - uchwała nr XLIII/429/2022 w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2024, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XLIII/430/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XLIII/431/2022 w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto  i Gmina 

Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

Załącznik nr 12 – uchwała nr XLIII/432/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XLIII/433/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

Załącznik nr 14 – uchwała nr XLIII/434/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Pleszew na rok 2022, 



Załącznik nr 15 - uchwała nr XLIII/435/2022 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew  

w 2022 roku, 

Załącznik nr 16 - uchwała nr XLIII/436/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie 

Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału 

Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym", 

Załącznik nr 17 - obwieszczenie nr XLIII/4/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 


