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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLIV/2022 

 

 

XLIV sesja w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 21 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:06 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 stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XLIV 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 XLIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew 
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z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew, 

d) nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew, 

e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

f) upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

|w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń 

pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy,  

g) 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, 

h) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie 

zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego 

wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii 

i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”, 

i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza, 

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

2034, 

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

6. Sprawy różne. 
 

Burmistrz A. Ptak poprosił o rozszerzenie porządku obrad o dwa punkty. Punktem 5 byłaby 

koncepcja transformacji centrum Pleszewa. Połączymy się z firmą z Warszawy, która prowadzi 

prace badawcze na rzecz Miasta i Gminy Pleszew. Realizowane jest to w ramach projektu 

Smart Pleszew. Poprosił także o dodanie podpunktu l) w uchwałach – zmiana Statutu Domu 

Kultury. Omówiony zostanie cel rozszerzenia działania Domu Kultury.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiana do Przedstawienie porządku obrad. 

 

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, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Sroczyński, Anita 

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

Żarnowska 
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BRAK GŁOSU (1) 

Jan Noskowski 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Ustalenie wariantów organizacji ruchu na Rynku i w jego otoczeniu – założenia 

metodologiczne. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew, 

d) nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew, 

e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

f) upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

|w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń 

pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy,  

g) 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, 

h) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie 

zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego 

wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii 

i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym”, 

i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza, 

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

2034, 

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

l) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie. 

7. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (20) 

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

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

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Sroczyński, Anita 

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

Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Jan Noskowski 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z dnia 24 marca 2022 r. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z dnia 24 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 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

5. Ustalenie wariantów organizacji ruchu na Rynku i w jego otoczeniu – założenia 

metodologiczne. 

 

Pan Andrzej Brzeziński powiedział, że drugi slajd nawiązuje do opracowania, które było 

wykonywane w 2021 roku. Dotyczyło ono studium transportowego dla miasta. Koncepcja 

transformacji centrum miasta Pleszewa jest kontynuacją prac. Opracowanie, nad którym teraz 

pracujemy ma termin realizacji do 16 maja 2022 r. Jedna z rekomendacji dotyczyła ścisłego 

centrum Rynku i ulic otaczających Rynek. Ważne jest podjęcie decyzji dotyczącej roli tego 

obszaru, ponieważ jest to najważniejsza przestrzeń publiczna miasta. Dyskusja na temat roli 

tego miejsca powinna brać pod uwagę 2 elementy, tj. dyskusja wszystkich instytucji i osób 

zaangażowanych oraz analiza obszaru. Nacisk jest na obszar Rynku i wokół Rynku. 

Przygotowujemy dwa narzędzia obliczeniowe. Jedno ma posłużyć do przygotowania prognoz 

natężenia ruchu w mieście dla sytuacji, w których będziemy dokonywać zmian w centrum. 

Drugie narzędzie to budowanie modelu symulacyjnego, które miałoby określić przepustowość 

układu centrum, przeanalizować jak zmiany natężenia ruchu wpływałyby na warunki ruchu  

w mieście.  

Pan A. Brzeziński omówił modele układu drogowego. Dodał, że, aby można było zbudować te 

modele, należy wykonać pomiary ruchu. W ramach projektu wykonaliśmy 24 marca 2022 r. 9 
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przekrojów pomiarowych. Wykorzystaliśmy też 8 skrzyżowań pomierzonych w poprzednim 

projekcie. Będziemy musieli porównać pomiary z wynikami modelu. Raport z pomiarów 

zostanie przekazany najpóźniej jutro. Drugim ważnym etapem projektu pozwalającym na 

zbudowanie narzędzi obliczeniowych jest przygotowanie danych programowo-przestrzennych.  

Pan A. Brzeziński przestawił mapkę Pleszewa, na której widnieje podział miasta na 79 rejonów 

komunikacyjnych, dla których były zbierane dane dotyczące liczby mieszkańców, 

zatrudnionych i innych rzeczy, które mają znaczenie dla ruchu w godzinie szczytu. Podział 

posłuży do zbudowania informacji, że pomiędzy tymi rejonami odbywają się podróże. Te 

rejony wypełnione zostały danymi dotyczącymi mieszkańców. Kluczową informacją jest liczba 

miejsc pracy w obszarach. Przyjęto założenie, że w stanie istniejącym liczba mieszkańców 

miasta na potrzeby modelu wynosi 17, 6 tys. osób, a miejsc pracy jest 7,9 tys. Postawiliśmy 

hipotezę krótkoterminową, która uwzględnia inwestycje, które toczą się w mieście. Zakładamy, 

że w modelu prognostycznym będzie w mieście 19 tys. mieszkańców i 8 tys. miejsc pracy. 

Przygotowujemy się do wykonania prognoz ruchu i przesłaliśmy do Urzędu Miasta propozycję 

9 wariantów analiz układu drogowego. Warianty wynikają z projektu ubiegłorocznego. 

Warianty można pogrupować na warianty 1A, 1B i 1C, które zakładają pewne ograniczenia w 

dostępności Rynku, ale nie polegające na zamykaniu ulic, tylko niektórych relacji 

dojazdowych, np. zwężeń jednokierunkowości ruchu. Kolejna grupa wariatów to 2A. Dotyczą 

one zamknięcia jednego z boków Rynku. Propozycja kolejna to zamknięcie dwóch boków 

Rynku (wariant 3A, 3B). Wariant 4 dotyczy zamknięcia trzech boków Rynku, natomiast 

wariant 5 to zamknięcie całego Rynku. Są to warianty teoretyczne. Chcielibyśmy je móc 

włożyć do modelu, który został przygotowany i zobaczyć, jak wpłynie to na rozkład ruchu w 

mieście i gdzie on się przeniesie oraz kto na tym skorzysta i gdzie się pojawia przeciążenia lub 

odciążenia, a także jak to wpłynie na czas podróży w mieście.  Jesteśmy gotowi na wykonanie 

prognoz. Czekamy na decyzję, co do wariantów.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała, jakie uzasadnienie ma porównywanie ruchu  

w miejscowości Pleszew – liczba mieszkańców 17,5 tys. osób do ruchu w Warszawie. My 

mamy jedno centrum. Jak przebiega uwarunkowanie transportowe? Czy uwzględnia inne 

czynniki? Np. handel na miejscu, usługi.  

 

Pan Andrzej Brzeziński odpowiedział, że Warszawa nie ma żadnego związku z Pleszewem. 

Pokazaną metodę stosujemy niezależnie od wielkości miasta. Podział jest szczególnie  

w centrum. Na podstawie ma łych obszarów zbieramy informacje o liczbie osób, które tam 

mieszkają, pracują. Za pomocą tego modelu możemy sprawdzać, co się będzie działo  

w układzie drogowym, jeżeli będzie wzrastała lub malała intensywność urbanizacji tego 

miejsca.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że zauważyła, że jakby Rynek był zamknięty to 

poruszalibyśmy się ul. Kowalską, która jest bardzo wąska. Jeżeli np. z Rynku ma zniknąć  

10 tys. samochodów to muszą się one pojawić na innych ulicach. Wkoło Rynku mamy małe  

i wąskie uliczki. Dodała, ż nie wie, jaki jest sens posiadania obsadzonego drzewami, pięknego 

martwego Rynku, a naokoło upchane uliczki samochodami.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że celem dzisiejszej konferencji jest zaprezentowanie modelu, 

który da nam odpowiedź na to, jak będzie się zachowywał ruch w mieście w 9, 7 lub 11 

wariantach. Mając dane z badań dowiemy się, jak będzie wyglądał ten ruch. Prezentacja, która 

była w Domu Kultury prezentowała koncepcje, do których możemy wrócić, ale jest to tylko 

hipotetyczna rozmowa o czymś co będzie badane.  
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że centrum jest podzielone na bardzo małe obszary. 

W tych rejonach są szkoły, zamieszkują ludzie, co powoduje duże zgęszczenie. Modele, które 

były wskazane w związku z Rynkiem będą podlegały symulacji. Model całościowy pokaże 

nam, w jaki sposób będą poruszały się samochody po zamknięciu części lub całego Rynku. 

Dopiero na tej podstawie będzie można wyciągnąć wnioski, czy ul. Kowalską lub inną ulicą 

będzie się poruszało więcej samochodów czy też mniej. Przy następnym spotkaniu 

prawdopodobnie będą przekazane wyniki tych badań.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że według niego Pan przekazał informacje, w jaki sposób będą 

wykonywane badania i w jakim kierunku. Chcielibyśmy pogodzić uch w Rynku z interesem 

przedsiębiorców, ale wiemy też, że są mieszkańcy, którzy chcieliby, aby Rynek był częściowo 

zamknięty. Zapytał, czy była już prezentacja dla przybliżonego miasta do Pleszewa. Który  

z tych wariantów dzisiaj mógłby Pan ze swojego doświadczenia uznać za najbardziej 

optymalny? 

 

Pan Andrzej Brzeziński odpowiedział, że powinniśmy poczekać na wyniki, aby móc się do nich 

odnieść. Takiego projektu nie wykonywaliśmy jeszcze. Rynek Pleszewa jest inny, wyróżnia 

się.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że celem dzisiejszej prezentacji było zapoznanie Rady  

z metodologią.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że musimy przystąpić do ograniczenia 

ruchu w mieście, bo inaczej kamienice będą musiały być odmalowywane po roku. Analizy 

pozwolą nam podjąć jak najbardziej racjonalną decyzję.  

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 

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

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.  

 

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 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/437/2022 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 2 

protokołu. 

 

b) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że stawki zostały ustalone przez radnych już w ubiegłym roku. 

One się nie zmieniają, zmienia się tylko podstawa prawna. Ustawa, na podstawie której została 

przyjęta uchwała wygasła, więc zmieniamy podstawę prawną.  

 

Głosowano w sprawie: 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

 

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 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/438/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwała stanowi 

załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że przystępujemy do kolejnej zmiany studium. Na 

mapach są przedstawione te obszary, w ramach których chcemy zmieniać studium. Jest to obręb 

Taczanów związany z wnioskiem obecnego właściciela majątku Taczanów. W obrębie tej 

nieruchomości chce dokonać zmian pozwalających mu na realizację planowanej inwestycji. 

Kolejną zmiana objęty jest teren w Zawidowicach. Wpłynął wniosek na zmianę istniejącego 

planu. Dotyczy to terenów rekreacyjnych, które miałyby zmienić swój charakter na tereny 

mieszkaniowe. Kolejne plany dotyczą terenów, na które wcześniej zostały uchwalone plany 

zagospodarowania przestrzennego dotyczące elektrowni wiatrowych. Chcemy, aby te tereny 

były objęte możliwością pobudowania ferm fotowoltaicznych. Teren, na którym także chcemy 

wprowadzić zmianę to Grodzisko. Obecnie jest na nim wybudowane boisko sportowe. Były 

tam też tereny szkolne. Chcemy uporządkować zmiany, które zostały dokonane.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, w jakim kierunku mają iść zmiany w Taczanowie. Co planuje 

właściciel tego terenu? 
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Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że wspólnie z Z-cą A. Jędruszkiem odbył spotkanie  

z inwestorem oraz przedstawicielem inwestora – architektem, który zajmuje się obiektem. 

Chodzi o obiekt SPA i rozbudowę istniejącego budynku oraz tereny rekreacyjne.  

 

Radny D. Dryjański zapytał, co z terenami szkolnymi w Grodzisku.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że porządkujemy ten teren. W tej chwili jest 

wybudowane boisko ze sztuczną nawierzchnia, natomiast, aby wybudować to boisko należało 

zmienić przebieg drogi gruntowej, która była w pobliżu terenów po byłej szkole. Część z tych 

terenów została zabrana pod nową drogę, a tereny z drogi, która była dotychczas użytkowana 

została przeznaczona na budowę boiska.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/439/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

d) nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazwy placowi w miejscowości 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, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
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Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/440/2022 w sprawie nadania nazwy placowi  

w miejscowości Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że na dzień dzisiejszy liczba uchodźców na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew wynosi 609 osób, z czego 92 osoby znajdują się na terenie OHP. 136 

osób znajduje się w naszym systemie oświatowym . 60% dzieci jest w naszych instytucjach, a 

około 40% to dzieci, które nadal realizują obowiązek szkolny zdalnie przez system 

elektroniczny poprzez Ukrainę. Borykamy się z problemami systemowymi i lokalnymi. Dużym 

problemem jest pomoc w zakresie służby zdrowia. Przyjeżdżają osoby przewlekle chore. Po 

dłuższym czasie pobytu u nas, okazuje się, że niektóre osoby kwalifikują się do opieki 

paliatywnej. Kolejnym problemem jest kwestia emerytury. Wydawało nam się, że osoby na 

emeryturze będą samodzielne, natomiast okazuje się, że przelicznik ukraińskiej emerytury jest 

n poziomie 300 zł. Egzamin ósmoklasisty jest kolejnym problemem. Apelujemy, aby dzieci  

z 8 klasy zwolnić chociaż z egzaminu z języka polskiego. Mamy 14 dzieci, które zgłosiły chęć 

przystąpienia do egzaminu. Dobrą wiadomością jest to, że nie można nie zdać egzaminu 

ósmoklasisty. Można go jedynie zdać słabo. Szukamy rozwiązań wspierających, dlatego z 14 

dziećmi i ich rodzicami będziemy spotykać się wraz z dyrektorami szkół, aby znaleźć tym 

dzieciom ścieżkę edukacyjną na poziomie szkoły ponadpodstawowej.   

W tej chwili, w naszym magazynie jest praktycznie pusto. Apele nie działają już tak jak na 

początku. W CWIO trzy razy w tygodniu są prowadzone zajęcia z języka polskiego. 

Ograniczamy dostęp do magazynu do osób samotnych, niepełnosprawnych lub chorujących. 

Na pewno w dalszym ciągu będziemy wspierać osoby na emeryturze, których nie stać na 

podstawowe produkty, a nie mogą podjąć pracy. Mamy też grupę ludzi, której będziemy 

proponować pracę przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Jeżeli odmówią pracy, to 

będzie to dyskwalifikowało ich z pomocy.  

Pierwsza z uchwał pozwoli nam uruchomić środki  z zarządzania kryzysowego, gdy tylko będą 

potrzebne, chociażby na zakup wyżywienia, chemii, lekarstw. Mamy w tej chwili 

zabezpieczone środki na poziomie 441 000 zł.  

Druga uchwała upoważnia Dyrektora MGOPS do wydatkowania pieniędzy. Uchwała mówi o 

świadczeniu pieniężnym, które przysługuje z tytułu zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Biorąc pod uwagę ilość naszych gości oraz możliwości 

wnioskowania na 60 dni, daje to łącznie kwotę ponad 1 200 000 zł. Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej ma 30 dni na rozpatrzenie danego wniosku, później robi zapotrzebowanie 

do Wojewody i dostaje środki oraz przekazuje je dalej. Na dzień dzisiejszy wpłynęło 20 

wniosków na kwotę łączną około 80 000 zł.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, na jaką pomoc ze strony państwa możemy liczyć w związku  

z uchodźcami, którzy znajdują się na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  Czy otrzymujemy 

rekompensatę za to, że dzieci uczą się w naszych szkołach? 
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Radna M. Wysocka – Balcerek zapytała, na jakiej zasadzie ma być rozliczane, to, że dana osoba 

przyjęła uchodźcę. Czy maja to być faktury? Czy osoba ma przekazać te pieniądze, czy sama 

może uznać na co je przeznaczy?  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że otrzymaliśmy środki na jednorazowe 

świadczenie pieniężne dla osób z Ukrainy – 300 zł. Na chwilę obecną wydaliśmy ponad 

140 000 zł, a świadczeniem objęliśmy 471 osób.  Otrzymaliśmy również środki na dożywanie 

w szkołach. Pomocą zostało objętych 107 uczniów. W zeszły piątek dostaliśmy kwotę ponad 

53 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie dzieci w szkołach. Nie wiemy jeszcze, do której szkoły 

jakie kwoty mają trafić. Mogliśmy otworzyć oddziały przygotowawcze, jednakże rodzice się 

na to nie zgadzali. Chcieli, aby dzieci mogły się integrować.  

Jeżeli chodzi o środki 40 zł, to my mamy obowiązek wypłacić je właścicielowi albo osobie, 

która ma prawo do dysponowania lokalem. Dano Gminie możliwość weryfikacji zgodności 

wniosków. Ustawodawca dał możliwość wprowadzenia uszczegółowienia, na jakiej zasadzie 

będziemy weryfikować pobyt tych osób. Możemy porównać wniosek z danymi u koordynatora, 

sprawdzić, czy zostały one zameldowane oraz zgłoszone do Referatu Gospodarki Odpadami.  

 

Radny D. Dryjański zapytał, czy kontrole będą przeprowadzać pracownicy Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że martwi się o ilość kadry, czy jej po prostu 

wystarczy.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że ustawodawca przewidział kwoty za obsługę 

wniosków związanych z wypłatą 40 zł. Do takich zadań będziemy kierować pracowników za 

ich zgodą.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy prowadzimy jakieś działania, aby organizować zajęcia 

sportowe.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że dzieci ukraińskie są traktowane na takiej samej 

zasadzie jak polskie. Wiemy, że niektóre kluby wyszły z inicjatywą zorganizowania spotkań.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, czy Gmina dysponuje lokalami.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że nie mamy takich lokali, ale nawet jak byłyby one 

dostępne, to mogliby się o nie starać zarówno nasi goście, jak i mieszkańcy.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że mamy wolne szkoły na wsiach. Czy 

tam można by udostępnić miejsca?  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że są pewne miejsca, które można by przeznaczyć 

na pomoc dla Ukraińców, ale wymagają one nakładów. Jeżeli pojawią się środki zewnętrzne 

na ten cel, to będziemy takie miejsca adaptować.  

 

Głosowano w sprawie: 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (19) 

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

Kałużna, 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 (2) 

Piotr Hartleb, Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/441/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 

państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie 

do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych 

przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 

Ukrainy, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do 

załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących  

z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/442/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw 

dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zarządziła przerwę.  

 

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

pobrania i wykorzystania, 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że to jest uchwała, którą przyjęliśmy na poprzedniej 

sesji, natomiast nadzór RIO zwrócił nam uwagę na dwa zapisy, które zalecił wykreślić. 

Pierwszy zapis dotyczył słowa „uwaga” i kropki do uzasadnienia – uznał, że jest to zbędne. 

Druga uwaga dotyczyła zapisu, w którym prosiliśmy o pewne dane. Zdaniem nadzoru 

mogliśmy je sobie wygenerować sami.  

 

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: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/443/2022 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 8 protokołu. 

 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 

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

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa  

w Pleszewskim Centrum Medycznym”, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to ten sam milion co na ostatniej sesji. Zwrócono nam 

uwagę, że dotacja musi zostać przekazana najpierw do Powiatu, a później przekazana do PCM.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. 

„Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim 

Centrum Medycznym”, 
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Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/444/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 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 9 protokołu. 

 

i) rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/445/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

naprawy i programów ochrony powietrza. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że autopoprawki są zamieszczone w eSesji.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2022 – 2034, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/446/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034. Uchwała stanowi załącznik nr 11 

protokołu. 

 

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

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, 
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Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/447/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

l) zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że przygotowujemy się do kolejnej perspektywy finansowej Unii 

Europejskiej. Widzimy też, jaki potencjał turystyczny ma kolej wąskotorowa. Od wielu lat 

prowadzimy działania w Zajezdni Kultury i Bibliotece. Popularność tych dwóch instytucji 

powoduje, że kolej wąskotorowa staje się popularna. Stoi pusty, zaniedbany, nieogrzewany 

budynek w Kowalewie. Chcemy tam urządzić muzeum kolei wąskotorowej. Zadaniem tym ma 

zająć się Dom Kultury, aby był jeden zarządca. Na razie są to prace koncepcyjne, 

dokumentacyjne, tak aby przygotować się na pozyskanie środków zewnętrznych.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy to jest rozwiązanie docelowe, czy na czas tworzenia 

muzeum.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że zakładamy, że jest to docelowe działanie. Myślimy też o 

różnych rozwiązaniach, jeżeli chodzi o wieżę ciśnień.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy muzeum będzie obrazowało dokonania historyczne 

lokalnej kolejki wąskotorowej, czy jest jakiś szerszy aspekt.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że chcemy stworzyć miejsce dla eksponatów z Polski, które 

mają być prezentowane. Chcemy wykorzystać tor między Pleszewem a Kowalewem, czyli 

połączyć muzeum z przejazdem koleją.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 
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Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, 

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLIV/448/2022 w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, kiedy mieszkańcy ul. Rzymskiej w Zielonej Łące mogą się 

spodziewać dokończenia budowy oświetlenia. Zapytał o budowę dróg wewnętrznych ul. 

Grunwaldzkiej, Jagiełły, Weneckiej. Dodał, że wie, że Państwo Burmistrzowie mieli spotkanie 

z Panem Rembiaszem, który przez ostanie 10 lat blokuje inwestycje w Zielonej Łące. Czy 

mamy inne koncepcje, które spowodują, że w przyszłym roku będziemy mogli ruszyć z budową 

dróg wewnętrznych? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jeżeli chodzi o oświetlenie to jest podpisana umowa. Jeśli 

jednak chodzi o ulice w Zielonej Łące to nie osiągnęliśmy konsensusu z właścicielem gruntu. 

Przygotowujemy się i analizujemy kolejne rozwiązanie.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że w ostatnim czasie usunięto wiatę przystankową  

z ul. Kaliskiej - Przydziałki. Zapytała, czy ta wiata będzie z powrotem ustawiona.  

Mieszkańcy Dobrej Nadziei pytają się o dojazd do Pleszewa. Czy możemy rozszerzyć nasze 

autobusy o tę miejscowość?  

 

Radny J. Noskowski zapytał, kiedy będą odbierane folie kiszonkarskie od rolników.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że po wichurach, jakie miały miejsce, wiata została 

uszkodzona, ale będzie ustawiona. Jeśli linia PL zostanie wydłużona o południowa część 

miasta, to będzie przejeżdżała przez Dobrą Nadzieję.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jeżeli chodzi o folie to mamy podpisaną umowę. 

Do końca maja musimy się rozliczyć z perspektywy odbioru, jak i finansowo. W bezpośrednim 

kontakcie  z sołtysami miejscowości, z których odbierana będzie folia ogrodnicza jest Wydział 

Gospodarki Odpadami. W poszczególnych wsiach sołtysi są zobowiązani do wskazania 

miejsca, do którego będzie przywożona folia przez rolników.  

Podziękował radnemu J. Noskowskiemu za udostępnienie pola na przekazywanie folii.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że występowała z wnioskiem w związku z dwoma zdarzeniami, 

które miały miejsce pod Urzędem Pracy. Dwa razy przy drzwiach wejściowych wjechał 

samochód w barierkę i mur. Poprosiła, aby były ustawione dodatkowe barierki.  

 

Radna W. Gil zapytała, co z koszami na przystankach autobusowych. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że składała pismo dotyczące umieszczenia na ul. Piaski dwóch 

barierek. Dodała, że nie dostała żadnej odpowiedzi.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że musi przeanalizować te sprawy.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XLIV sesji Rady Miejskiej. 

 

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

Klaudia Witek                                                                                   Adela Grala-Kałużna  

   

  

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja 
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XLIV/437/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy 

Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLIV/438/2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLIV/439/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 

gminy Pleszew, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLIV/440/2022 w sprawie nadania nazwy placowi  

w miejscowości Pleszew, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XLIV/441/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, 

którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 7 - uchwała nr XLIV/442/2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw 

dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania  

i wyżywienia obywatelom Ukrainy, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XLIV/443/2022  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 9 - uchwała nr XLIV/444/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 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 10 – uchwała nr XLIV/445/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

naprawy i programów ochrony powietrza, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XLIV/446/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

Załącznik nr 12 – uchwała nr XLIV/447/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Pleszew na rok 2022, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XLIV/448/2022 w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury  

w Pleszewie. 

 


