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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr LVI/2022 

 

LVI sesja w dniu 1 grudnia 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 1 grudnia 2022 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:36 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia LVI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala - Kałużna, która stwierdziła, że na sali znajduje się 

20 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 protokołów Nr LIII/2022 z dnia 27 października 2022 r.,  Nr LIV/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. i Nr 

LV/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Zaopatrzenie w wodę Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

b) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

c) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 
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d) przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania, 

e) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół,   

f) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”, 

g) zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w 

Kowalewie, gm. Pleszew, 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 

165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew,  

i) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, 

Pacanowice, 

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”, 

k) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr  4309P w m. Kowalew 

oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)", 

l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

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

n) rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

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

8. Sprawy różne. 
 

Burmistrz A. Ptak poprosił o wykreślenie z porządku obrad podpunktów c i d. Dodał, że potrzebujemy więcej czasu, aby 

się przygotować do tych tematów. Zaproponujemy te uchwały na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. Chcemy w to miejsce 

wprowadzić inną uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Byłyby to podpunkt c).  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiana do Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr LIII/2022 z dnia 27 października 2022 r.,  Nr LIV/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. i Nr 

LV/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Zaopatrzenie w wodę Miasta i Gminy Pleszew. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

b) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
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przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

c) 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, 

d) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół,   

e) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”, 

f) zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w 

Kowalewie, gm. Pleszew, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 

165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew,  

h) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, 

Pacanowice, 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”, 

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr  4309P w m. Kowalew 

oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)", 

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

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

m) rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

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

8. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

3. Przyjęcie protokołów Nr LIII/2022 z dnia 27 października 2022 r., Nr LIV/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. i Nr 

LV/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów Nr LIII/2022 z dnia 27 października 2022 r., Nr LIV/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. i Nr LV/2022 z 

dnia 18 listopada 2022 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

5. Zaopatrzenie w wodę Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że cały materiał otrzymali radni zgodnie z sugestią.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe powiedział, że Miasto i Gmina Pleszew zaopatrywana jest z ujęć w 

Lenartowicach, Bógwidzach, Kuczkowie oraz Tursko B. Ujęcie w rejonie Jedlca i Turska nazywa się ujęciem Tursko B, 

ujęcie w Lenartowicach znajduje się obok szkoły. Mamy też Centralną Stację Wodociągowa i stację uzdatniania wody na 

ulicy Kaliskiej. W Centralnej Stacji Wodociągowej mamy dwa zbiorniki. Newralgicznym miesiącem, w którym jest 

pobierane najwięcej wody, jest czerwiec. Ujęcie w Bógwidzach w przypadku niedoboru wody w Pleszewie również 

zaopatruje w czerwcu rejon od osiedla Mieszka I do Kowalewa. 73% wody produkowane jest na cele bytowe, czyli używana 

jest ona przez osoby mieszkające w gminie Pleszew, a 27% zużywają firmy. W każdym roku około 70% wody produkowane 

jest z ujęcia w Lenartowicach. Stąd też decyzja geologów o tym, aby odwiert studni był wykonywany z pokładów jury. 

Jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanej wody to mamy znaczny wzrost od roku 2017. Gdyby przyjąć średniodobowe zużycie 

wody na poziomie 5554 m3, to są dni, w których w czerwcu mogłoby wody brakować. Jakość wody utrzymujemy na bardzo 

wysokim poziomie od wielu lat.  

W ostatnich 5 latach zmodernizowano i wybudowano 14,4 km sieci wodociągowej, z czego na gruntach prywatnych 5,1 

km. Dla wszystkich ujęć komunalnych zostały opracowane od nowa wszystkie analizy ryzyka. Wykazały one, że dla ujęcia 

w Kuczkowie musi zostać opracowana nowa strategia ochrony pośredniej.  

Dostaliśmy informację od Wójta Gminy Gołuchów, że wykonano przepięcie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni 

Gołuchów, które były odprowadzane rowem melioracyjnym do rzeki Prosny. Z tego rowu, one infiltrowały do ujęć wody 

powodując wtórne zanieczyszczenie wody ujmowanej w niewielkim stopniu. Wykonano tez kanalizację w 

miejscowościach Jedlec i Tursko. W sierpniu 2021 r. zostały zamontowane przepływomierze na rurociągach wody surowej 

i wszystkich tych, które dochodzą do stacji uzdatniania wody w Lenartowicach i Tursku.   

23 listopada 2021 r. została oddana do użytku przepompownia wody zlokalizowana na ulicy Poniatowskiego. Była to 

odpowiedź na niskie ciśnienie wody na Osiedlu Królewskim.  

Do końca kwietnia planujemy przeprowadzić renowację studni na ujęciu Tursko B, co zwiększy jej wydajności i pozwoli 

nam mieć pewien zapas wody, gdyby powtórzyły się dni bez opadów deszczu.  

W ubiegłym roku podjęliśmy działania dotyczące budowy nowej studni w Lenartowicach. Projekt geologiczny został 

zatwierdzony w Urzędzie Marszałkowskim. Teraz przygotowujemy projekt do próbnego pompowania tej studni. 

Zamierzamy to zrobić w przyszłym roku. Jest to studnia głęboka na 190 m. Wiercimy w szczelinach i trafienie w taką 

szczelinę daje nam dużą ilość wody o bezpiecznych parametrach. Na te wodę nie oddziałują wody powierzchniowe. Jest to 

ujęcie bardzo bezpieczne, natomiast trudno tę studnię odwiercić. Może się okazać, że nie będzie ona przydatna i trzeba 

będzie wywiercić drugą. Wywiercenie studni nie jest takie tanie. Wynosi 200 000 zł - 500 000 zł. Przetarg w przyszłym 

roku pokaże, ile będzie nas to kosztować.  

Trwają prace projektowe dotyczące budowy i modernizacji ujęcia Grodzisko. Zrobiliśmy pompowanie próbne na studni, 

która już tam istnieje. Ono wykazało maksymalnie 30 m3/h na ujęciu Tursko B.  

Przy ujęciu w Lenartowicach, zamierzamy zainstalować pompę podnoszącą ciśnienie. Głównie chodzi o mieszkańców 

Zawidowic w kierunku Brzezia. W listopadzie została uruchomiona przepompownia wody na ul. Szenica, która podnosi 

ciśnienie mieszkańcom Korzkiew i Tomaszewa. Wiemy, że jest poprawa.  

Prezes przedstawił nowego Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.   

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna przywitała nowego Dyrektora i powiedziała, że życzy owocnej pracy.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że wie, że gdy brakowało wody w czerwcu na osiedlu Wojska Polskiego, to w nowych 

blokach przy ul. Grunwaldzkiej spadało ciśnienie. Na ul. Mieszka I był problem z wyższymi kondygnacjami. Nie 

dochodziła tam woda. Czy były podejmowane działania dla mieszkańców nowych bloków?  
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Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe odpowiedział, że są to dwa działania. Pierwsze – przepompownia na ul. 

Poniatowskiego, która podnosi ciśnienie wody. Kolejnym działaniem jest renowacja studni na ujęciu Tursko B, natomiast 

jeszcze jednym działaniem jest szukanie nowego odwiertu studni, który zapewni nam dwa razy większą ilość wody niż na 

ujęciu w Lenartowicach.  

Jeżeli miesiąc czasu nie będzie padać, to w całej Polsce wystąpią kłopoty z ciśnieniem i ilością wody dostarczanej do 

mieszkańców.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał o odwiert w Lenartowicach. Czy jeśli za pierwszym razem nie uda się go wykonać, to 

będziemy próbować do skutku? Czy w Pleszewie zabraknie wody? Czy musimy ja już oszczędzać? W 2021 roku w 

Kowalewie była awaria. Czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec firmy, która przyczyniła się do awarii? W 

miesiącach ciepłych są często zamykane dopływy wody do ogródków działkowych. Działkowicze z tego powodu nie są 

zadowoleni. Czy rozważamy budowę studni głębinowych na tych ogródkach działkowych?  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że na razie mówimy o pozyskiwaniu nowych źródeł, natomiast wody będzie brakować. 

Musimy prowadzić długofalowa politykę. Jeśli jako społeczeństwo nie pomyślimy nad racjonalnością gospodarowania 

woda, to problem będzie się pojawiał. Jeżeli chodzi o ogródki działkowe to zostały one wyłączone z uwagi n to, aby 

zabezpieczyć wodę do celów bytowych ludzi. Ten model się nie sprawdza. Tez myśleliśmy, aby poodcinać z publicznego 

wodociągu, natomiast są to duże koszty, a na końcu działkowcy i tak przyjdą do Miasta.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe powiedział, że jeżeli chodzi o odwiert to w coś powinniśmy trafić. Nie 

powinno być takiej sytuacji, że z odwiertu nie będzie nic. Może być też tak, że nawet jak trafimy w wodę, to będzie ona nie 

do wykorzystania.  

Robimy wszystko, aby wody nam nie zabrakło. Będzie w przyszłym roku zwiększona ilość wody dostarczanej do systemu 

w stosunku do roku 2022 r. chcemy wystosować do mieszkańców na wiosnę ulotkę, która będzie mówiła o tym, aby 

wypełniać baseny w szerszym okresie czasu.  

Jeżeli chodzi o Kowalew, to firma została ustalona i zapłaciła za usunięcie problemu i za naszą pracę.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy są przewidziane podwyżki dla pracowników Spółki. 

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że mieszkańcy narzekają, że woda w Pleszewie jest droga. Ile kosztuje 

wyprodukowanie 1m3 wody i czy PK zarabia na dystrybucji wody? W 2018 roku, Prawo i Sprawiedliwość powołało spółkę 

Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jak działa Spółka mogliśmy się w tym roku dowiedzieć przy okazji katastrofy 

ekologicznej na Odrze. Dowiedzieliśmy się, że jest zakupionych 300 samochodów służbowych, mundury. Jako Urząd 

mieliśmy problem z tym, że zakazano nam odkrycia Neru. Przez długi czas trwały tez negocjacje, gdyż Wody Polskie 

chciały pieniądze za położenie chodnika na Nerze. Ile PK płaci Spółce Wody Polskie za 1m3 wody?  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe powiedział, że pół roku temu wystąpiliśmy do Wód Polskich z prośbą o 

podwyżkę ceny wody i ścieków ze względu na wzrost płacy minimalnej i podwyżki uzgodnione ze związkami zawodowymi 

w wysokości 17,4%. My te podwyżki zrobiliśmy, jednak Wody Polskie odmówiły nam podwyżki. Od lat nie zarabiamy na 

wodzie. Co roku, ta działalność przynosi nam straty.    

Dodał, że uważa, że cena wody i ścieków w Mieście i Gminie Pleszew nie jest wysoka w stosunku do gmin ościennych. 

Planujemy podwyżki dla pracowników. W taryfie mamy zaplanowana podwyżkę, którą zatwierdziły Wody Polskie na 

poziomie 3,4%. Zadanie dla nowego Pana dyrektora jest takie, aby znalazły się środki w zakładzie na podwyżki dla 

pracowników, niekoniecznie przez podwyżkę wody i ścieków. Dodał, że czekają zakład duże podwyżki.   

W metrze sześciennym są opłaty stałe i zmienne. Przeliczymy to.  

 

Radna B. Gawrońska podziękowała, za to, że na ul. Szenica powstała przepompownia. Dodała, że poprawiło się ciśnienie 

wody. Powiedziała, że musimy nauczyć się oszczędzać wodę. Zapytała o zbiornik na ul. Targowej. Do jakiego 

zapotrzebowania jest on przygotowany?  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że nie wie, jak pogodzić inwestycje z takimi podwyżkami. Dodała, że trzeba się 

przyjrzeć, czy szereg działań jakie podejmujemy będzie wystarczający. Na pogodę nie powinniśmy za bardzo liczyć, 

ponieważ zmienia nam się klimat. Musimy konsekwentnie iść w stronę zwiększenia zasobów wody. Jeżeli mamy się 

rozwijać, to potrzebujemy wody. Poprosiła, aby uwzględnić to, że oszczędności za dużo nam nie pomogą.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wszystkie glosy są zasadne, ale majątek Spółki jest dekapitalizowany. Nadwyżki 

budżetowe gminy są „zjadane”. Musimy się zastanowić, w którym kierunku iść, ponieważ jest dużo uwarunkowań.  
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że udało nam się jeżeli chodzi o edukację i segregację śmieci, ponieważ widzimy 

efekty. Teraz jest czas zająć się wodą. To, że będziemy oszczędzać, da nam bardzo dużo. Woda deszczowa, która 

bezpowrotnie jest odprowadzana do kanalizacji deszczowych, jest woda, którą możemy wykorzystać do podlewania. Warto 

w te stronę uczulić działkowców, aby wykorzystywać tę wodę. Budowany jest parking między ul. Targowa a Ogrodową. 

Jest tam tez zbiornik na deszczówkę, na około 150 m3 wody. Woda, która zostanie zgromadzona wystarczy na podlanie 

całej zieleni. Taka instalacja powstała też ze stawu przy ul. Lipowej na podlewanie zieleni pomiędzy torami a firmą 

Spomasz. Czekamy na przyłącza energetyczne. Jeżeli będzie możliwość budowy zbiornia na deszczówkę, to będziemy 

budować takie zbiorniki.  

z-ca burmistrza zachęcił mieszkańców do takiej formy oszczędzania wody. Około 3 zł kosztuje woda. Pozostała część to 

ścieki, które są droższe.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że dobrze byłoby przygotować informację, ulotkę podobną do tej, 

która edukowała o segregacji odpadów. Musimy nauczyć się tez gromadzić wodę deszczową „na później”.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że chyba się źle zrozumieliśmy. Dodała, że jest za oszczędnościami, tylko 

obawia się, że może to nie wystarczyć. Wspomniała, że na ostatniej komisji zadała pytanie, czy w związku z deszczówką 

jest jakaś propozycja, aby zachęcić mieszkańców do tworzenia takich zbiorników.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że w tym roku, gdy brakowało wody i były ograniczenia dla mieszkańców, to na jednym 

z pól w kierunku Kalisza, na którym były posadzone buraki działała deszczownia. Jeżeli większość przedsiębiorców, 

rolników dostanie pozwolenia na odwierty, to czy to wpłynie na poziom naszej wody? 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe powiedział, że przedsięwzięcia długofalowe widać i są one 

podejmowane. Dodał, że mamy odpowiednią ilość wody do zaopatrzenia mieszkańców. Mamy tylko problem z 

napełnieniem basenów 8 dni w roku. Pytaniem jest, ile tej infrastruktury jeszcze dobudować, za jakie pieniądze później ja 

utrzymywać, aby cena ody nie była wysoka. Taka infrastrukturę trzeba utrzymać, liczy się od niej amortyzację. To są środki 

związane głównie z energią. Nie projektuje się systemów wodociągowych czy kanalizacyjnych, które zapewniają 

mieszkańcom w 100% wodę i odbiór ścieków. Jeżeli jedna osoba pobuduje się kilometr pod lasem i przyjdzie do nas po 

wodę, to my tej wody mu nie dostarczymy. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej wody o odpowiedniej jakości, a koszt 

wybudowania tego jest zbyt wysoki. Cena wody dzisiaj to 4 zł brutto. Litr kosztuje 0,4 gr.  

Jeżeli rolnik dostanie pozwolenie na wywiercenie studni na 30 m i ją wywierci, to nie ma żadnego kłopotu. Po namowach 

specjalistów z firmy Aquanet będziemy zakładać na ujęciu w Lenartowicach sondę pływającą i będziemy badać zwierciadło 

wody, czy w momencie gdy pobieramy mało wody, to stoi ono na jednym poziomie, czy opada. Jeżeli opada, to oznacza, 

że ktoś jest wwiercony w ten sam pokład i pobiera wodę, gdy my jej nie pobieramy, a to jest niedozwolone.   

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/519/2022 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu. Uchwała stanowi 

załącznik nr 2 protokołu. 
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b) zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

i Gmina Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/520/2022 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat  

w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik 

nr 3 protokołu. 

 

c) 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 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jedno zadanie zostało wykonane w pełni, ale za niższą kwotę. Kwota 6 000 zł jest 

przeniesiona na drugie zadanie. Jest to kosmetyczna uchwała podejmowana w celu spójności dokumentów.  

 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/521/2022 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 

4 protokołu. 
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d) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 

dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/522/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu 

naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to Stowarzyszenie, które działa we wszystkich gminach Powiatu Pleszewskiego. 

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, ale także gminy. Stowarzyszenie powstało, aby można było pozyskiwać 

środki zewnętrzne. Wiele plac zabaw, boisk sportowych, świetlic wiejskich, festynów było organizowane dzięki środkom 

z funduszy europejskich. Rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa i zmieniają się zasady i źródła finansowania 

lokalnych grup działania, w związku z tym musi być podjęta taka uchwała intencyjna, która jest podejmowana w gminach 

Powiatu Pleszewskiego.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie 

dla Przyszłości”, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/523/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia 

obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w 

Kowalewie, gm. Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek powiedział, że jest to uchwała, która była wywołana w 2017 roku, jednak jeden z właścicieli 
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gruntów, które były objęte tym planem pierwotnie wniósł swoje zastrzeżenia i wniosek o to, aby ta część, która do niego 

należy została wyłączona.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, 

gm. Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/524/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru przy ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 

w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek powiedział, że jest to teren pomiędzy blokami w Taczanowie Drugim a ogródkami 

działkowymi. Staraliśmy się od wielu lat o przejęcie tego terenu jako terenu rolnego ze Skarbu Państwa. Wreszcie nam się 

to udało, jednakże sąd tam grunty klasy trzecie. W podpisanym porozumieniu mamy zastrzeżenie, że te grunty możemy 

wyłączyć z produkcji rolnej. Taka możliwość istnieje tylko poprzez przygotowanie planu. Teren ten jest przeznaczony pod 

budowę boiska w Taczanowie.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w 

obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/525/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

h) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, 

Pacanowice, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 
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przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/526/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw 

Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/527/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na 

drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)", 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej 

nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)", 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/528/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i 

doposażenie)". Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że autopoprawka jest konsekwencją wpływu środków z Ministerstwa Finansów z tytułu 

subwencji w kwocie łącznej 54 634 zł, wpływu oraz środków Covid z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w 

kwocie 1 179 059 zł oraz korekta, którą uzyskaliśmy w wyniku zawiadomienia Wojewody na zadaniach zleconych w 

kwocie 29 611 zł. W rozchodach następuje zmiana prezentacji dla kwoty 866 851 zł. Kwota ta jest związana z wpływem 

środków na konto Gminy w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Dla roku 2023, ta sama kwota zmienia prezentację z 

nadwyżki budżetowej na środki. Jest to konsekwencję tego, że jeszcze nie złożyliśmy sprawozdania NDS za rok 2022. W 

zakresie załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej mamy zmiany na przedsięwzięciu „Smart Pleszew”, z uwagi 

na to, że nie wydaliśmy całej zabezpieczonej kwoty na podatek VAT. W przypadku dowozu uczniów do szkół, z uwagi na 

występująca frekwencję uczniów była oszczędność na sprzedaży biletów i dowozu rodziców uczniów niepełnosprawnych 

do jednostek oświatowych. W przedsięwzięciu „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej” powstała oszczędność na 

podatku VAT, a w zakresie przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach”, kwotę z 2022 roku w 

wysokości 470 000 zł przenosi się na rok 2023. Jest również dopełnienie w objaśnieniach do przedsięwzięcia „Rozbudowa 

ulicy Samulskiego w Pleszewie”.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/529/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że do projektu w części normatywnej występują zmiany, dlatego, że otrzymaliśmy w 

międzyczasie środki w ramach Funduszy Pomocy na dodatki dla obywateli Ukrainy. W związku z tym, 25 listopada było 

podejmowane zarządzenie Burmistrza i jest konieczność uzupełnienia o to zarządzenie części normatywnej. Zmieniany jest 

też paragraf 11 uchwały poprzez wprowadzenie aktualizacji zapisów. W części dochodowej wprowadzamy otrzymaną 

subwencję w kwocie 54 634 zł i środki przeciwdziałania Covid w kwocie 1 179 059 zł. W wydatkach majątkowych jest 

umniejszenie w 2022 roku o kwotę 470 000 zł i przesunięcie na 2023 rok. Zmieniany jest sposób ogrzewania w Przedszkolu 

nr 3 w Pleszewie – zmniejszenie o 174 000 zł w wyniku rezygnacji z realizacji zadania. Dotacja celowa na dofinansowanie 

kosztów modernizacji budynku Muzeum Regionalnego w Pleszewie – zmniejszenie o 44 000 zł. budowa placu zabaw przy 

ul Perłowej w Pleszewie – zmniejszenie limitu o kwotę 27 000 zł. W przychodach z kwoty 17 mln zł, które mamy 

przewidziane na kredyt, 3 mln zł są przesuwane na kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

W rozchodach kwota 866 851 zł jest blokowana na lokacie, by RIO mogło przed końcem 2022 roku zobaczyć. W załączniku 

nr 4 jest doszczegółowienie zapisu w zakresie wcześniejszej spłaty 3 mln zł.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że sesja jest planowana 29 grudnia, ale może się zdarzyć, ze będziemy musieli spotkać się 

online, aby wprowadzić środki na dodatek węglowy.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, w jakiej kwocie wpłynął dodatek węglowy i czy wszyscy już otrzymali pieniądze oraz na 

jakie pieniądze jeszcze czekamy.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że do dnia wczorajszego wpłynęło 6 400 wniosków. Rozpatrzono pozytywnie  

niecałe 4000 wniosków. Na dodatek węglowy wydaliśmy z pieniędzmi, które w tej chwili wpłyną do MGOPS-u blisko 12 

mln zł. Do zamknięcia zadania szacujemy, że brakuje około 500 0000 zł. Nie jest to jedyny dodatek, który wypłacamy. 

Kończymy zadanie dotyczące dodatku osłonowego i jesteśmy w trakcie przyjmowania wniosków i wypłacania środków w 

zakresie dodatku dla gospodarstw domowych. Od dzisiaj rozpoczynamy nabór na kolejny dodatek elektryczny, dla osób, 

które swoje domy ogrzewają za pomocą prądu.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o zakup węgla, to na dzień 30 listopada Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

przyjął 1 300 wniosków. Zweryfikowanych pozytywnie jest 1 075, niezweryfikowanych jest 225. Na orzech złożono  

wnioski na 243 tony, a na groszek 941 ton. Fizycznie na placu jest 200 ton. Kolejne partie są zamówione i póki co odbieramy 

opał z Ostrowa.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/530/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

m) rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

 

Radna A. Szczepaniak powiedziała, że dnia 29 października 2022 roku wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew skarga 

na Prezesa Spółki Sport Pleszew. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła ją 8 listopada 2022 r. Skarżący zarzuca, 

że Prezes Spółki Sport nie zezwala użytkownikom karty Medicover korzystać w jej zakresie z usług basenu w celu nauki 

pływania oraz, że nikt nie potrafił pokazać mu regulaminu basenu oraz, że Prezes Spółki nie odpowiada na maile i nie chce 

pokazać wewnętrznych zarządzeń. Komisja ustaliła, że regulamin basenu jest ogólnodostępny w holu basenu i na stronie 

internetowej. Prezes Spółki Sport nie ma obowiązku udostępniać wewnętrznych zarządzeń, z których wynika obowiązek 

tajemnicy. Dodatkowo, Prezes przedstawił Komisji maila, na które odpisał Skarżącemu. Posiadacz karty Medicover musi 

korzystać z karty osobiście. Komisja uznała skargę za bezzasadną.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że według niego, skarga jest bezzasadna. Dodał, że wysoko ocenia działalność Prezesa. Przez 

wiele lat, relacje pomiędzy Spółką a firmami, które prowadza karty nie były rozwiązane. Podziękował Prezesowi za 

rozwiązanie kilku problemów, które pojawiły się na początku jego funkcjonowania na stanowisku Prezesa.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy istnieje formalny obowiązek lub dobry obyczaj informowania osoby, która skarży o 

terminie posiedzenia komisji.  

 

Radca prawny J. Półtorak odpowiedział, że dobry obyczaj może istnieje, natomiast prawnego obowiązku w tym zakresie 

nie ma. Jeżeli Komisja rozpatrując sprawę, uzna, że jest potrzeba zaproszenia skarżącego to oczywiście może to zrobić.  

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVI/531/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z 

o.o. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

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

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne 
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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: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła obwieszczenie nr LVI/6/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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. Obwieszczenie stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

8. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że radni otrzymali zaproszenia na konferencję rozwoju Smart. Zaprosił jeszcze raz na 

konferencję, która odbędzie się 2 grudnia 2022 r. o godz. 11. Od 11 do 12:30 będzie mowa o „Smart Village”, nowej 

europejskiej inicjatywie dotyczącej obszarów wiejskich. Bez tej strategii, nie będzie możliwości pozyskania części środków 

finansowych na obszary wiejskie.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, jaką kwotę PK przekazuje Wodom Polskim.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe odpowiedział, że w roku 2020 było to 240 000 zł, w 2021 – niecałe 

200 000 zł. Zależy ile wody wykorzystujemy. Przy 1 200 000 pobieranej wody, to jest około 20gr/m3.   

 

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

 

 Protokołowała:                                                                                           Przewodniczący Rady: 

  Klaudia Witek                                                                                    Adela Grala-Kałużna  

  

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr LVI/519/2022 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, 

Załącznik nr 3 uchwała nr LVI/520/2022 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr LVI/521/2022 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 5 – uchwała nr LVI/522/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu 

naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół, 

Załącznik nr 6 - uchwała nr LVI/523/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia 

obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr LVI/524/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr LVI/525/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr LVI/526/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, 

Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr LVI/527/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona 

Łąka”, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr LVI/528/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze 

powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i 

doposażenie)", 

Załącznik nr 12 - uchwała nr LVI/529/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2035, 

Załącznik nr 13 – uchwała nr LVI/530/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022,  

Załącznik nr 14 – uchwała nr LVI/531/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z 

o.o., 

Załącznik nr 15 - obwieszczenie nr LVI/6/2022 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 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. 

 
 


