
Protokół nr XXXIII/2018 

z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 800 , a zakończono o godz. 840. 

 

Obecni: 

Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu. 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

Otwarcia XXXIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że 

na sali znajduje się 18 radnych (nie ma radnych Hyli, Kowcunia i Szehyńskiego), czyli Rada 

jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych  

i przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady  przedstawił porządek obrad: 

 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

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

        2018 –  2032, 

 

      4)  Zamknięcie obrad.  

 

Do pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 –  

2032,  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wynika z 

pisma, które wpłynęło do UMiG, a w zasadzie do Spółki Sport Pleszew w dniu 1 czerwca i 

dotyczy poprawy wniosku w ramach rewitalizacji na Regionalne Centrum Seniora. Jest ok. 30 

poprawek, w tym jedna, która wymaga zmiany WPF. Wcześniej taką zmianę dostaliśmy na 

rewitalizację terenów pokolejowych, ale nie wymagało to zwołania sesji. Zatem wśród tych 

poprawek jest jedna wymagająca ingerencji Rady Miejskiej. Termin złożenia poprawek 

wynosi 7 dni, czyli jutro wszystkie zmiany, które były podane przez Urząd Marszałkowski 

muszą fizycznie do niego wpłynąć.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek poinformował, że powodem zmiany, która jest proponowana 

odnośnie WPF jest fakt, iż Spółka Sport założyła u siebie zwrot podatku VAT, który był jej 

przychodem. Natomiast Urząd Marszałkowski nie wyraził na to zgody. W związku z 

powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w zamian za to. Oczywiście te pieniądze 

wrócą do Spółki Sport, więc jest to poniekąd wydatek, który nam się zwróci. Przy tak 

szybkim tempie prac nie było możliwości podjęcia innej decyzji niż takiej, aby w WPF 

niektóre z zadań poprzesuwać. Natomiast wiemy, że te zadania będą realizowane i jak 



będziemy mieli więcej czasu, we wrześniu będziemy znowu korygować budżet po to, aby te 

zadania  wróciły na swoje miejsce. 

 

Radny W. Grobys stwierdził, że sesja została zwołana w zasadzie w 24 godziny. Wczoraj 

były materiały pisemne, dzisiaj spotykamy się rano. Przed chwilą Panowie Burmistrzowie 

stwierdzili, że jest potrzeba nagłej zmiany. Radny zaproponował, aby przedstawić wszystkim, 

jaki ten wniosek został złożony przez Spółkę Sport w celu pozyskania środków, jakie kwoty 

Spółka zabezpieczała i czego dotyczył? Dzisiaj mamy podjąć decyzję, a jest wniosek kiedy 

ma być realizowany, co to za program? Jednak nic nie wiemy. Poprosił zatem o szerszą 

informację, skoro mamy zagłosować jakie środki zabezpieczać w WPF. Ponadto poprosił o 

wyjaśnienie innych tematów. Wprowadzono zmianę w WPF na podstawie zarządzenia 

Burmistrza z dnia 30 maja. W tym zarządzeniu zwiększa się plan wydatków bieżących o 

kwotę 294 045,32 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupów podręczników 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jest rozbicie na poszczególne 

Zespoły Szkół Publicznych, ale nie widać tutaj Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej? 

Radny poprosił o wyjaśnienie tematu?  

 

Skarbnik wskazała, że jeżeli chodzi o kwotę 295 045,52 zł, to jest to przyznawana dotacja na 

podstawie wniosków złożonych przez poszczególne szkoły. W tym momencie trudno 

stwierdzić, dlaczego Sowina Błotna nie złożyła wniosku. Sprawdzimy w Wydziale Edukacji, 

gdyż Wojewoda przyznawał środki na podstawie złożonego wniosku. Jest to realizacja 

zadania rządowego i przeznaczaliśmy tak, jak szkoła zapotrzebowała. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak zawnioskował o 15 minut przerwy, aby radny W. Grobys zapoznał 

się z dokumentacją. Ponadto sprawdzimy o co chodzi ze Szkołą w Sowinie Błotnej. 

 

Radny W. Grobys stwierdził, że wszyscy radni powinni zapoznać się z dokumentacją i 

poprosił, aby nie robić tak, że tylko ja chce wszystkie dokumenty znać. Chce wiedzieć co ma 

być wybudowane, czy jest tak, jak zakładaliśmy kiedyś 22 mln zł dofinansowania na RCS, 60 

miejsc pracy. Chce wiedzieć co jest w tym temacie, a przerwa do tego nie jest potrzebna, ja 

mam takie pytanie, przecież nie będę się nawet zapoznawać. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że radny W. Grobys nawet nie musi się zapoznawać. W tym 

momencie jest ogłoszona 15 minutowa przerwa. 

 

Radny W. Grobys podziękował za wyjaśnienia w temacie Szkoły w Sowinie Błotnej 

stwierdził, że rozumieć to należy jako zaniedbanie ze strony Stowarzyszenia, albo dyrekcji 

szkoły. Wszystkie Szkoły zdążyły złożyć wniosek, a ta akurat nie, chyba, że nie była 

poinformowana. Tego dowie się później. Kolejno podziękował za zapoznanie się z 

dokumentacją, już teraz wiadomo jaki są potrzeby i będę głosował. Wracając do 

wcześniejszej uwagi oznajmił, że ma wątpliwości, gdyż przekazano Centrum Seniora Spółce 

Sport na okres dzierżawy 10 lat, a jak widać w WPF mamy jeszcze Centrum Seniora na rok 

2022 - 800 000 zł. Jest to niezrozumiałe, dlaczego utrzymujemy tę kwotę na 2022 r. skoro 

inwestycją będzie się zajmowała Spółka Sport i dzisiaj szukamy środków, przesuwamy 

wykonanie  w terminie innych inwestycji, a tu mamy te 800 000 zł. Chyba, że musimy je 

utrzymać. Może jest taka potrzeba, żeby po wybudowaniu w 2020 r. zarezerwować te środki. 

Dzisiaj powinniśmy z tego zrezygnować. Kolejno w ubiegłym roku przyjmowano zadanie 

„Budowa drogo Zawady-Grodziski”, a w tej chwili mamy już trzy etapy tej drogi. 

Ściągnęliśmy z roku 2019 kwotę 1 000 000 zł, czyli zostaje nam 500 000 zł. W tym roku 



robimy część pod podkład, na przyszły rok być może zrobimy kawałek asfaltu, potem 

zrobimy przerwę na 2 lata i będziemy robić dalszy ciąg asfaltu. Tak wynika z założeń. O 

pozostałych przesunięciach nie ma co mówić, gdyż obiecujemy mieszkańcom, że będą 

realizowane, a teraz odsuwamy o 2,3 lata zadania. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek poinformował, że w pierwszej wypowiedzi odniósł się do tego 

co mówił  radny W. Grobys i padło stwierdzenie, że te zadania będą realizowane, ale ze 

względu na brak czasu i możliwości skorygowania WPF w taki sposób, aby można było te 

zadania pozostawić w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o lata, w których były dotychczas 

zostały one poprzesuwane. Natomiast korekta nastąpi we wrześniu, gdzie ponownie 

przeanalizujemy dokładnie te zadania, nasze możliwości finansowe, wskaźniki i one wrócą. 

Jednak musimy mieć na to zdecydowanie więcej czasu niż jeden dzień, gdyż nie da się tego 

tak zrobić. Stąd takie były możliwe przesunięcia. Jeżeli chodzi o zadanie RCS, to kwotę 

pozostawiliśmy ze względu na fakt, że gdyby Spółka Sport Pleszew tego nie wykonywała, to 

u nas, to zadanie dalej figuruje. W momencie, gdy będzie wykonywać to zadanie Spółka 

Sport, to ono zniknie z budżetu. Dzisiaj mamy takie założenia, ale do końca nie wiemy co się 

wydarzy.  

 

Burmistrz odniósł się do pierwszej części wypowiedzi radnego W. Grobysa, który mówił, że 

nie wiedział o co chodzi. Przypomniał, że w roku 2014 w ramach pomocy technicznej w 

końcówce poprzedniej kadencji dostaliśmy środki finansowe na opracowanie dokumentacji i 

tam bardzo dokładnie wszystko było i to nie raz, omawiane. Zatem radny W. Grobys miał 

kompletną wiedzę na co była opracowywana dokumentacja, jak to ma być wykonane. 

Mieliśmy jedną konferencję na ten temat i było jedno spotkanie, gdzie prezentowano te 

założenia. Zatem wiedza była, być może człowiek nie wszystko pamięta. W kwestii Zawad 

Burmistrz podkreślił, że to będzie robione. Skoro mamy 7 dni, to wykonaliśmy zabieg typowo 

księgowy. Natomiast mamy dwie kolejne sesje w czerwcu o wrześniu i nie planujemy 

żadnych innych większych zmian w tym momencie. Mamy szansę, musimy się z niej 

wywiązać, gdyż dostaliśmy kolejny termin, a tutaj padają oskarżenia lub próbuje się nam 

pokazywać, że czegoś znowu nie zrobimy. Tymczasem zrobimy i te zadania, które są będą na 

pewno realizowane.  

 

Radny W. Grobys stwierdził, że Burmistrz zawsze musi dolewać oliwy. Projekt jest znany, 

ale było wiadome na co złożono i czy coś się zmieniło. Nie było żadnej informacji. Burmistrz 

próbuje „wciskać”, że jestem przeciwnikiem. Tymczasem będę głosował „za”, ale Burmistrz 

zawsze musi swoje powiedzieć, że nie wiem o co chodzi. Nie wiedziałem, gdyż złożenie 

wniosku, a opracowanie dokumentacji, to nie to samo. Wniosek złożyliśmy i jak widać jest 30 

uwag do niego. Z tym trzeba było się zapoznać, co my takiego zrobiliśmy, że były uwagi. 

Radny poprosił, aby nie przekształcać jego wypowiedzi, gdyż nie to jest na myśli. Są pytania i 

prośba o odpowiedź, która była przy Sowinie Błotnej i innych sprawach i jest to zrozumiałe. 

Następnie zaznaczył, że we wrześniu to sobie można przyjmować, ale nie będzie można już 

tego ocenić i realizować, gdyż będzie nowa Rada. 

 

Burmistrz podał inny temat, który na sesji jest dość często omawiany. O to radny W. Grobys 

nigdy nie pyta. Oprócz Sport Pleszew bardzo duże zadanie realizuje PK i tutaj nie ma pytań, 

jak to będzie wyglądało? Natomiast w przypadku RCS można złożyć tylko na to, na co jest 

dokumentacja. Zatem wszystkie elementy były wiadome.  

 

Radny W. Grobys stwierdził, że Burmistrz „strzela sobie samobója”. Pytań o to co obejmuje 

program uporządkowania gospodarki ściekowej było wiele. Była prośba na piśmie o wykup 



udziałów każdego roku, na co dajemy pieniądze. Nigdy tego nie dostaliśmy, zawsze było 

mówione, że zobaczymy, zrobimy. W zeszłym roku w miesiącu październiku jeszcze udziały 

nie są wykorzystywane, bo PK korzysta ze swoich środków, które jak będzie się rozliczało na 

koniec roku, to będziemy wiedzieli. Radny W. Grobys zasugerował, że nie zgadza się z tym 

co jest robione, jeżeli chodzi o porządkowanie gospodarki ściekowej. Burmistrz wie, że 

robimy to od drugiej strony i zamiast zacząć od odprowadzenia wód opadowych, aby nie 

pobierać od ludzi opłat, to my skończyliśmy w połowie ul. Ogrodowej, kanalizacja 

ogólnospławna i wszystko, podatnicy płacą. Tylko Burmistrz nie płaci za drogi, które przejął. 

Teraz utwardzono tyle terenu, a Burmistrz mówi, że ja nie muszę bo rozdzieliłem kanalizację. 

Ludzie mieszkający obok muszą bo jest umowa co Prezes PK mówił, że będzie to umowa 

cywilno-prawna i będą w dalszym ciągu obciążani za wszystko. Radny poprosił, aby w niego 

„nie uderzać”, pewne tematy nie są wywoływane, ale jak Burmistrz próbuje wywoływać, to 

zawsze będzie riposta. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 –  2032. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18za, podjęła uchwałę Nr XXXIII/382/2018  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 –  

2032 (uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu). 

 

Do pkt 4 Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XXXIII Sesji Rady 

Miejskiej. 

 
 
Protokółowała:                    Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Tecław                                     Olgierd Wajsnis 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XXXIII/382/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 czerwca 2018 r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 –  2032. 

 


