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Protokół nr XXX/2013 
z XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 grudnia  2013r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 
 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1500. 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu, 
2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu. 
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
 
Otwarcia XXX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na 
sali znajduje się 19 Radnych (nie ma radnych Gorzelińskiego i Kowcunia), czyli Rada jest 
władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 
 
Porządek XXX Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 
 
I. 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2) Przedstawienie porządku obrad. 
3) Przyjęcie protokółu Nr XXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
5) Informacja o stanie prac nad strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. 
6) Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a. utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, 
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2013 – 2032, 
c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013,  
d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,  
e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2014 rok, 
f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,  
g. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2014 – 2032, 
h. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r.,  
i. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2014-2018, 
j. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, 
k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,  



2 
 

l. zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  
1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie  
i sposobu ich pobierania, 

m. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  
24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, 

n. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
obszarze Miasta i Gminy Pleszew, 

o. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Pleszew. 
 

7) Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r.  
8) Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 
9) Interpelacje radnych. 
10) Odpowiedzi na interpelacje.  
11) Sprawy różne. 

 
II.  

Spotkanie świąteczno-noworoczne  

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2013 z dnia 21 listopada 2013 r.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr XXIX/2012 z dnia 21 listopada 2013 
r.  
 
Do pkt 4 Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła informację o wydanych zarządzeniach i ich 
realizacji. 
 
Do pkt 5 Informacja o stanie prac nad strategią Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. 
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że w czerwcu 2012 roku MiG Pleszew wspólnie  
z gminami powiatu pleszewskiego przystąpiła do zmiany i uchwalenia nowej strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew. W naszym przypadku głównym powodem podjęcia prac 
jest koniec obowiązywania w 2015 r. strategii, którą przyjęto w 2001 r. Ponadto w roku 2013  
kończy się okres programowania w ramach środków UE. Miasto i Gmina Pleszew, która była 
liderem projektu otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  
w wysokości ponad 500 000 zł na opracowanie dokumentu noszącego tytuł: „Podnoszenie 
jakości usług publicznych na ziemi pleszewskiej”. Analogiczne uchwały, które zostały 
podjęte przez gminy doprowadziły do tego, że każda z gmin zasiliła program kwotą 5 000 zł. 
W ramach tego zadania ma być opracowana jedna strategia dla Ziemi Pleszewskiej oraz  
6 dodatkowych dla poszczególnych gmin. Główną barierą w pracach nad strategią są, z jednej 
strony brak ostatecznych wersji dokumentów strategicznych na poziomie krajowym, jak  
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i regionalnym oraz pewne komplikacje związane z realizacją programów, o których zaraz 
będzie mowa. Do tej pory odbyło się kilka spotkań i konferencji związanych z realizacją tego 
projektu. Obecnie weszliśmy w fazę badań ilościowych i jakościowych. W wyniku przetargu, 
który odbył się w kwietniu br. wyłoniono firmę Pretendent z Wrocławia. Z uwagi na jakość 
wykonanych prac i przyjęty harmonogram, firma nie sprostała zadaniu i odstąpiła od umowy. 
MiG Pleszew zgodnie z umową naliczyła karę umowną. We wrześniu ogłoszono kolejny 
przetarg, wyłoniono następną firmę, która w ramach umowy zrealizowała część zadania, czyli 
badanie jakościowe i ilościowe. W dniu 7 listopada br. wszczęto dialog techniczny związany  
z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla opracowania diagnozy 
oraz strategii cząstkowych dla ziemi pleszewskiej. Harmonogram realizacji zadania 
przewiduje przygotowanie diagnozy do miesiąca kwietnia 2014 r. Diagnoza ma się składać  
z elementów takich jak badanie jakościowe i ilościowe oraz diagnozy, która będzie 
realizowana po wyłonieniu kolejnego wykonawcy. Opracowanie strategii przyjęto na 
czerwiec 2014 r. Cały czas na etapie diagnozy, jak i uchwalenia strategii będą się odbywały 
konsultacje społeczne. Jest to wpisane w projekt. Na koniec przewidziano element szkolenia 
pracowników oraz zakończenia projektu w grudniu 2014 r. Pewne kierunki w celu 
sformułowania strategii zostały już wytyczone. Są to priorytety, które są w projekcie 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli podstawowego programu  
z którego MiG Pleszew oraz wszystkie gminy w Wielkopolsce mogą korzystać. Na spotkaniu 
z Marszałkiem pojawiło się, to co dotyczy bezpośrednio, bądź pośrednio gmin czyli 9 
obszarów: promowanie innowacyjności w przedsiębiorstwach i rozwój przedsiębiorczości, 
odnawialne źródła energii (w tym również poszanowanie energii, termomodernizacja), środki 
na kanalizowanie, zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin, zwiększenie mobilności 
zasobników, kwestie związane z ekonomią społeczną, rewitalizacja obszarów miejskich oraz 
edukacja. Brakuje dwóch podstawowych zadań Gminy, jak i powiatu, na które nie ma zgody 
Komisji Europejskiej by mogły być finansowane ze środków unijnych, czyli drogi lokalne  
i mieszkalnictwo. Komisja Europejska jest zdania, że te zadania, zwłaszcza drogi lokalne, 
gdzie potrzeby są największe, w przygotowywanych dokumentach nie będą uwzględnione. 
 
 
Do pkt 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a. utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, 
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak przedstawił autopoprawki. 
 
Radny Grygiel wyraził aprobatę w kwestii podjęcia ww. uchwały. Zauważył, że problematyka 
osób starszych jest coraz częściej podejmowana zarówno na szczeblu krajowym, jak  
i samorządowym. Jakiś czas temu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powstał 
Departament ds. Polityki Senioralnej. Tendencje są dalej idące łącznie z utworzeniem 
odrębnego resortu. Efektem finalnym pracy Departamentu ds. Polityki Senioralnej są 
założenia dla długofalowej polityki senioralnej w Polsce, gdzie jest mowa w jednym  
z priorytetów o społecznym aktywizowaniu osób starszych. Dlatego nasza inicjatywa wpisuje 
się w tendencje, które są obecnie zauważalne. Następnie wyraził nadzieję, że po pierwszym 
kroku, czyli utworzeniu Rady Seniorów będą następne programy aktywizacji seniorów. Być 
może coś na podobieństwo programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys nadmienił, że również jest usatysfakcjonowany, iż Burmistrz 
przedstawił radnym taki projekt uchwały. Tego typu Rady były powoływane dotychczas bez 
ustawy, jedynie zarządzeniami. Wiceprzewodniczący popiera taką inicjatywę i nie ma uwag, 
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aczkolwiek stwierdził, że w kwestii przyjęcia statutu są pewne zastrzeżenia. Chodzi o rozdział 
trzeci, tryb powoływania członków Rady. Otóż proponuje się, że wybory będzie prowadzić 
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i będzie wydelegowanych 6 kandydatów. 
Zatem w jaki sposób Centrum przeprowadzi wybór kandydatur, czy pani dyrektor będzie się 
zwracać do instytucji, gdzie działają seniorzy? Jakie to będą instytucje? 
 
Burmistrz wskazał, że jest to uchwała Rady Miejskiej i pewne elementy, które były 
wymagane i obligatoryjne uwzględniono, przeprowadzono konsultacje. Organem 
wdrążającym jest Burmistrz MiG i na tym etapie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na 
pewne pytania.  
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że rzeczywiście organem wdrażającym jest 
Burmistrz MiG. Zatem mając aparat administracyjny, jeśli to dotyczy bezpośrednio 
wydziałów urzędu nie wskazujemy tego. Natomiast jeżeli jest powołana jednostka tak jak 
Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich, to jest to wskazane i będzie ona wykonywała 
typowo administracyjne zadania. Na dzień dzisiejszy dwie podstawowe instytucje mają 
wpisaną w statucie pracę na rzecz osób nieaktywnych zawodowo, starszych, seniorów. Mamy 
Polski Związek Emerytów i Rencistów, z którym niestety są problemy, ponieważ osobowość 
prawną ma centrala w Warszawie, co rodzi problem z przydziałem środków np. z pożytku 
publicznego bezpośrednio do Pleszewa. Będziemy próbować to rozwiązać. Drugim 
podmiotem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z tymi dwoma organizacjami były już 
prowadzone konsultacje, co nie oznacza, że w działalności innych organizacji nie ma 
odpowiednich osób. 
 
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kowcuń. 
 
Radny Suska stwierdził, że społeczeństwo można podzielić na trzy grupy wiekowe, czyli 
uczącą się do lat 25, następnie grupa wiekowa pracująca, która tworzy budżet narodowy  
i grupa seniorów. Teraz będziemy mieć dwie grupy pracujące w Radzie, czyli Młodzieżową 
Radę Miejską oraz Radę Seniorów, zatem stosowne byłoby stworzyć jeszcze Radę która 
będzie reprezentować osoby z grupy tworzącej budżet narodowy, ponieważ tam również są 
problemy do rozwiązania. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys zaznaczył, że chodzi mu o to, aby Rada Seniorów była 
reprezentatywna. Zaznaczył, że ma doświadczenie w pracy z seniorami, ponieważ przez 8 lat 
był opiekunem Klubu Seniora w Domu Kultury. Dlatego zdaje sobie sprawę z faktu, iż są 
takie potrzeby. Mówimy tu o mieszkańcach Miasta. W Radzie Miejskiej jest 38% 
przedstawicieli z terenu wiejskiego, zachodzi obawa, że w Radzie Seniorów nie będzie 
przedstawicieli z organizacji rolniczych. Trzeba zadbać, aby wszystkie środowiska były 
reprezentowane. Następnie poruszył temat terminu wytypowania przedstawicieli. Otóż  
w projekcie wskazano termin 15 stycznia 2014 r. Zatem jeżeli Rada do tego czasu się nie 
spotka to najprawdopodobniej będzie trzeba wybrać te osoby teraz, bądź też należy dokonać 
zmiany zapisu. 
 
Radny Lis poprosił o rozważnie propozycji zgłoszonej przez radnego Grobysa, ze względu na 
fakt, iż termin 15 stycznia 2014 r. jest okresem zbyt krótkim. Stowarzyszeń jest bardzo wiele  
i musi być wypracowany system zgłoszeń.  
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że jest 6 przedstawicieli, z których trzech wybierze 
Rada Miejska i trzech Burmistrz. Nawet jeżeli dana organizacja nie będzie miała wpisane,  że 
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pracuje na rzecz seniorów to zawsze jest możliwość, aby z puli powołano przedstawicieli, 
spełniających postulaty, o których mówili radny Grobys, czyli reprezentatywność oraz radny 
Lis, czyli przedstawicieli innych środowisk MiG Pleszew. Nie można ryzykować wpisaniem 
wprost, które Stowarzyszenia pracują na rzecz seniorów, ponieważ w każdym środowisku są 
grupy, które taką pracę wykonują. W prasie było ogłoszenie, ponadto zapewne będzie relacja 
z obrad sesji RM, co doprowadzi do zgłoszeń. W żaden sposób nie określono w jaki sposób 
Rada Miejska ma wytypować przedstawicieli. Nie jest wskazane, że ma to mieć miejsce na 
sesji, w formie uchwały. Wystarczą uzgodnienia z przedstawicielami klubów i nieformalne 
spotkanie Rady Miejskiej. 
 
Na Sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Gorzeliński. 
 
Radny Kaczmarek zawnioskował o przesunięcie terminu 15 stycznia 2014 r.  
 
Burmistrz wskazał, że zapis jest jednoznaczny i mówi o zgłaszaniu kandydatur. Nie oznacza 
to, że Rada Miejska w tym terminie ma dokonać wyboru. Zaproponował przesunięcie terminu 
na 25 stycznia 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie 
utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. 
 
Rada Miejska poprzez jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/362/2013 w sprawie 
utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 
protokołu. 
 
 
b.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 

2032, 
 
Skarbnik przedstawiła autopoprawki, które radni otrzymali w formie pisemnej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/363/2013  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 
2032. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 
 
 
c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013, 
 
Skarbnik przedstawiła autopoprawki, które radni otrzymali w formie pisemnej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/364/2013  
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2013. Uchwała stanowi załącznik 
nr 8 protokołu. 
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d. wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,  
 
Z – ca Burmistrza A. Jędruszek zgłosił autopoprawkę. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.  
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/365/2013  
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu 
 
 
e. Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 

rok, 
 
Na Sali znajduje się 16 radnych. Nie ma radnych Lisa, Suski i Garsztki. 
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak zgłosił autopoprawki. 
 
Radny Gorzeliński odniósł się do dotacji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 
realizowanej zgodnie z programem współpracy Miasta. W pożytku publicznym jest kwota 
185 000 zł. zapytał, czy są szacunki w jakich kierunkach będą wydatkowane te środki? 
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że środki przekazane z budżetu Gminy w ramach 
pożytku publicznego w roku 2014 będą takie same, jak w roku 2013. W proporcjach 
największa kwota będzie na zagospodarowanie czasu wolnego i alternatywy spędzania czasu 
wolnego poprzez sport. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 
Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21 za)  podjęła uchwałę nr XXX/366/2013  
w sprawie Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 
 
 
f. Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminny Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/367/2013  
w sprawie Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała stanowi 
załącznik nr 11 protokołu. 
 
 
g. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 

2032, 
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Skarbnik przedstawiła autopoprawki, które radni otrzymali w formie pisemnej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032.      
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21 za) podjęła uchwałę nr XXX/368/2013  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 
– 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 
 
 
h. uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r., 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przy uchwalaniu budżetu na nowy rok obowiązuje 
określona procedura, więc głos zabiorą Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych, Skarbnik oraz Burmistrz MiG. W pierwszej kolejności oddał głos pani 
Skarbnik. 
 
Skarbnik wyjaśniła, że projekt budżetu na 2014 r. po stronie dochodów zaplanowano  
w kwocie 78 458 023 zł, w tym: majątkowe wynoszące 3 789 452 zł, subwencje 23 784 093 
zł, udziały 16 678 325 zł, dotacje z różnych źródeł, zarówno od wojewody na zadania własne, 
zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego, czy z pomocy zagranicznej wynoszą 12 562 735 zł, 
a dochody z tytułu podatków 14 901 334 zł. Po stronie wydatków budżet zaplanowano  
w wysokości 83 808 023 zł, w tym wydatki bieżące 67 470 160 zł, co z ogółu wydatków 
stanowi 80,51%. Wydatki majątkowe wynoszą 16 337 863 zł, co stanowi 19,49%. Wydatki są 
większe od dochodów, deficyt zaplanowano w wysokości 7 706 600 zł, źródłem pokrycia 
deficytu będzie kredyt, który planuje się zaciągnąć w wysokości 5 350 000 zł. Przy czym 
dokonana będzie splata w wysokości 2 356 600 zł. Analizując budżet w działach klasyfikacji 
widoczne jest, iż największy udział w strukturze wydatków ma oświata, czyli 37,16%, drugą 
najważniejszą pozycją są wydatki związane z opieką społeczną 18%. Na ochronę środowiska 
8,47%, na drogi 11%, na administrację 9%. Zadłużenie Miasta na koniec 2013 r. w związku  
z dokonanymi wcześniej spłatami i uruchomionymi wolnymi środkami zmniejszyło się do 
poziomu 40,53%. Jeżeli będzie przewidywane zaciągnięcie kredytu, jak w projekcie budżetu 
to na koniec 2014 r. będzie stanowiło 44,63%, czyli będzie mniejsze niż podano w informacji. 
Budżet został zaplanowany ostrożnie w związku z faktem, iż są wolne środki które nie były 
dotychczas w pełni wykorzystane. Można je uruchomić w dowolnym czasie ze względu na 
wskaźniki, które będą nas obowiązywały. Jedynym zagrożeniem może być sytuacja, iż udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych nie wpłynie w takiej wysokości jak podało 
Ministerstwo Finansów. Czas pokaże jaka będzie realizacja.  
 
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw 
Gospodarczych. 
 
Radny Kowcuń Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przedstawił opinię 
Komisji w sprawie projektu budżetu MiG Pleszew na 2014 r., która stanowi załącznik nr 13 
do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu MiG 
Pleszew na 2014 r. 
 



8 
 

Skarbnik przedstawiła Uchwałę nr 0952/I/42/3/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii  
o projekcie budżetu MiG Pleszew na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 
Skarbnik ustosunkowała się do uwag zawartych w uchwale RIO i w części do dostarczonych 
radnym na piśmie autopoprawek. 
 
Przewodniczący Rady poprosił, aby Burmistrz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków. 
 
Burmistrz poinformował, że przy projektowaniu budżetu na 2014 r. wpłynęły wnioski 
jednostek organizacyjnych, wydziałów, szkół, przedszkoli, sołtysów oraz przewodniczących 
osiedli. Ponadto wnioski zgłosiły kluby Rady Miejskiej, wpłynęły również wnioski  
z poszczególnych Komisji RM. Niestety nie wszystkie wnioski na etapie przygotowania 
projektu zostały uwzględnione. Konsultowano się i informowano z jakich przyczyn nie 
zostały rozpatrzone. Kolejno poinformował, że projekt budżetu był umieszczony na stronie 
BIP i każdy mógł się do niego ustosunkować. Zgodnie z §14 pkt. 4 odniósł się do wniosków 
zarówno pozytywnie rozpatrzonych, jak i tych negatywnie. W pierwszej kolejności 
przedstawił wnioski, które na tym etapie nie znalazły odzwierciedlenia w budżecie: 
- częściowa wymiana okien w ZSP Nr 1 w Pleszewie – obecnie przygotowywany jest szerszy 
program termomodernizacji, tak jak miało to miejsce w stosunku do innych szkół. Liczymy 
na środki z nowego rozdania 2014-2020, dlatego nie ma sensu robić tego z wyprzedzeniem za 
własne środki. 
- remont, modernizacja schodów wejściowych w Domu Kultury w Pleszewie – w przypadku 
tego obiektu jest brana pod uwagę nowa koncepcja, aby dokonać przeniesienia na dawne  
tereny PKP. Również liczymy na środki zewnętrzne, dlatego w tym momencie większych 
inwestycji w starym obiekcie nie przewidujemy. Jeżeli remont będzie niezbędny, to pan 
dyrektor będzie musiał go dokonać w ramach własnych środków. 
- rozpatrzenie możliwości budowy boiska przy ZSP Nr 1 w Pleszewie – poinformował, że są 
prowadzone rozmowy z jednym z podmiotów prywatnych, które działają na terenie MiG 
Pleszew i być może uda się zdobyć inne zewnętrzne środki na realizację tego zadania. 
- podjęcie stosownych działań mających na celu budowę chodnika na ul. Marcinkowskiego  
w Pleszewie (po zawarciu porozumienia z GDDKiA w Poznaniu) – wystąpiono do GDDKiA 
natychmiast po informacji przewodniczącego osiedla. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma 
żadnej odpowiedzi. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to znajdą się środki na realizację 
powyższego zadnia. Najpierw jednak ze strony GDDKiA musi być wola zawarta na piśmie. 
- uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego we wsi Lenartowice oraz jednej lampy na 
Sulęcinie, dokończenie budowy drogi prowadzącej na cmentarz we wsi Lenartowice, budowa 
chodnika na ul. Chopina w Pleszewie, modernizacja placu zabaw na ul. Wierzbowej  
w Pleszewie, wymiana oświetlenia na ul. Modrzewskiego w Pleszewie – zadania te w chwili 
obecnej nie są ujęte w budżecie. Burmistrz zaznaczył jednak, że nie jest to ostateczne 
stanowisko, wszystko zależy od faktu, jak będzie się przedstawiała sytuacja w trakcie roku 
budżetowego. 
Kolejno zgodnie z §14 pkt. 4 odniósł się do wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 
- przekazanie kwoty 2 000 zł na doposażenie policjantów oraz  przekazanie kwoty 30 000 zł 
dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała powyższe działania. 
- rozbicie zaplanowanej w budżecie kwoty 65 000 zł dotyczącej oświetlenia ul. Wawrzyniaka 
w Kowalewie na następujące inwestycje: 5 000 zł dokumentacja na oświetlenie ul. 
Wawrzyniaka w Kowalewie, 30 000 zł remont ul. Cegielnianej w Kowalewie, 30 000 zł 
remont ul. Mickiewicza w Kowalewie. 
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 
 
Wiceprzewodniczący Klak nadmienił, że przed chwilą głosowano nad zmianami budżetu roku 
2013, które były dość istotne z uwagi na zwiększenie wolnych środków i spłaty raty kredytów 
o 1 mln. zł. W sumie od pierwotnego budżetu, czyli planowanej spłaty kredytów w kwocie 
3 900 000 zł, na koniec 2013 r. spłacamy 5 400 000 zł i ostatnie 1 500 000 zł pochodzi  
z wolnych środków. Odnosząc się do budżetu na 2014 r. poprosił o porównanie stanu na 
31.12.2013 r. z przewidywanym na 31.12.2014 r., jakie będą zadłużenia? 
 
Radny Gorzeliński stwierdził, że w przychodach wolne środki są zaplanowane w kwocie 
2 356 000 zł, poprosił, aby orientacyjnie wskazać jakie wolne środki są wykładane za 
poprzedni rok. Kolejno zapytał, czy nie można uruchomić więcej wolnych środków w trakcie 
2014 r., a zmniejszyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów? Radny zaznaczył, że 
kredyty są jednak wyżej oprocentowane niż środki, które leżą na rachunku bankowym. 
Można w ten sposób poczynić oszczędności z tytułu odsetek. Następnie wskazał kosmetyczną 
poprawkę w autopoprawce. 
 
Skarbnik poinformowała, że zadłużenie w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu zmniejszy 
się i będzie na poziomie 32 026 951 zł. Jest różnica między WPF roku 2014, a roku 2013. 
Dlatego wyjaśniła, że dopóki nie będzie fizycznego wykonania pożyczek, ponieważ 
planujemy więcej zdecydowano, że 1 800 000 zł nie będzie pobierane. W związku  
z powyższym po wykonaniu budżetu w roku 2014, o kwotę 1 800 000 zł będzie zmieniony 
stan zadłużenia. RIO nie przyjmie innej wersji dopóki nie będzie oficjalnego wykonania. 
Następnie odpowiedziała radnemu Gozrelińskiemu, że do tej pory wprowadzono 1 500 000 zł 
wolnych środków. W roku 2014 będzie wprowadzone 2 356 000 zł, czyli 3 856 000 zł. Za rok 
2012 wolnych środków mamy 5 500 000 zł. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego określić, ponieważ nie wszystkie dochody spłynęły. Nie wiemy, czy w 2014 r. 
będzie wykonanie z dochodów z PIT w takiej wysokości w jakiej mamy zaplanowane 
przekazane informacje z budżetu państwa. Jeżeli tak nie będzie powstanie konieczność 
pokrycia tego z wolnych środków, dlatego na ten moment żadnych ruchów nie podejmujemy. 
 
Burmistrz poinformował, że nie będzie konieczne zaciąganie kredytów w roku 2014 jeżeli 
będą dostępne wolne środki. Po potwierdzeniu wpływów, o których mówiła pani Skarbnik  
w pierwszej kolejności zostaną uruchomione wolne środki, a dopiero później zaciągnięty 
kredyt. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że opozycja jak co roku daje „zielone światło” budżetowi na 
kolejny rok. Zaznaczył jednak, że nie oznacza to, iż ze wszystkimi zapisami się zgadza.  
W ciągu roku wszystkim zmianom budżetu będzie się bacznie przyglądać.  
 
Wiceprzewodniczący Klak podziękował za wyjaśnienia, aczkolwiek stwierdził, że nie o ten 
punkt mu chodziło. Stwierdził, że autopoprawek jest tak wiele, że można się pogubić, tym 
bardziej, że w ślad za tym nie uaktualniono prognozy długu. Nadmienił, że skoro na koniec 
2014 r. będą mniejsze kredyty niż na koniec 2013 r., to dlaczego prognozowane odsetki na 
2014 r. są większe od wykonanych wpływów niż w 2013 r.? 
 
Radny Sitnicki zapytał o ZSP Nr 1, wspomniano o szerszej koncepcji, czy można coś więcej 
przybliżyć w tym temacie? Ponadto poprosił o kilka informacji w kwestii programów  
z których chcielibyśmy pozyskać dofinansowanie na placówkę i kiedy można się spodziewać 
ogłoszenia naboru projektów?  
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Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że problem ZSP Nr 1 to kwestia okien  
i termomodernizacji, a z drugiej strony budowy boiska wielofunkcyjnego. Do każdego z tych 
zadań jesteśmy przygotowani. Teren pod boisko został już wykupiony, dokumentacja 
techniczna również jest. Szerszy program, o którym mówił Burmistrz wygląda analogicznie 
jak ze złożonym projektem w przypadku ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i ZSP w Kowalewie. Zadania 
realizowano w ramach programu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. 
Jesteśmy na etapie wykonanych audytów energetycznych. Dotyczy to również przedszkoli na 
ul. Hallera i Mieszka I, Domu Kultury (ewentualnie, jeżeli koncepcja, o której wspomniał 
Burmistrz nie zostanie zrealizowana), MGOPS w Pleszewie, szkoły w Lenartowicach i 
wszystkich jednostek organizacyjnych których właścicielem jest MiG Pleszew. Jeżeli 
program zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa, a przez Komisję Europejską 
zaakceptowany Wielkopolski Program Rozwoju Operacyjnego wówczas program zostanie 
uruchomiony. Przypomniał, że wcześniejszy projekt zgłoszony na trzy szkoły wynosił ok. 
2 000 000 zł, z czego dofinansowanie to ok. 1 700 000 zł. Zatem za 300 000 zł zrobiono 
inwestycje w trzech szkołach. W pierwszym etapie ZSP Nr 1 również było brane pod uwagę, 
ale ostatecznie relacja między nakładami, a efektywnością ekologiczną powodowała, że 
projekt wypadał gorzej na tle tych trzech wcześniej wspomnianych szkół. W tym momencie 
ZSP Nr 1 jest priorytetem. Jeżeli chodzi o boisko przy ZSP nr 1, to również liczymy na środki 
zewnętrzne. Termin realizacji w tym momencie trudno określić. 
 
Skarbnik uzupełniła wcześniejszą wypowiedź. Potwierdziła, że faktycznie nie zmniejszono 
odsetek od kwoty 1 500 000 zł. Odsetki szacuje się w wysokości 4,5% od jednorazowej spłaty 
w skali roku i jest to kwota 67 500 zł. Obserwując ostatnie dwa lata, można zauważyć, że 
marża w bankach jest bardzo zmienna i nie jest się w stanie jej przewidzieć. Dla 
bezpieczeństwa przyjęto taką, a nie inną, być może w kolejnych miesiącach będzie 
skorygowana. W tym momencie Skarbnik ustosunkowała się do pozostałych dostarczonych 
radnym na piśmie autopoprawek. 
 
Radna Garsztka odniosła się do zał. Nr 3 planu wydatków majątkowych, gdzie jest zapis 
dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej  
w Lenartowicach. Zapytała jaki będzie zakres prac i czy ul. Kaliska, o którą przewodniczący 
osiedla od 10 lat walczy będzie zrobiona? 
 
Radny Gorzeliński odniósł się do kwoty 100 000 zł, dotacji dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy na prowadzenie zadań z zakresu pomocy społecznej. 
 
Skarbnik poinformowała, że dotyczy to konkursu na prowadzenie ŚDS, ale tylko co do 
wysokości i zakresu zadań, na które środki daje wojewoda. Określono tam standardy  
w których ŚDS przystępując do konkursu musi się zmieścić. Oprócz tego gmina może 
dodatkowo prowadzić i podnieść jakość usług świadczonych dla podopiecznych o koszty 
związane z dożywianiem, dowozem i rozwijaniem warsztatów, umiejętności. 
 
Burmistrz stwierdził, że kwota na dodatkowe usługi, o których mówiła pani Skarbnik w latach 
poprzednich była również finansowana z budżetu miasta. 
 
Z – ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnej Garsztce poinformował, że inwestycja 
kanalizacji dotyczy całego odcinka, w sensie projektu. Jest to domknięcie tej części miasta. 
Natomiast wykonanie będzie na odcinku od stacji benzynowej do krzyżówki  
w Lenartowicach ul. Parkowa. Jest to spowodowane faktem, iż GDDKiA zapowiedziała 
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remont odcinka drogi krajowej nr 12. Będzie tam wykonany chodnik lub ścieżka rowerowa. 
W związku z powyższym będzie przykryty rów po prawej stronie jadąc w kierunku Kalisza. 
Jeżeli nie wykonamy w tym czasie kanalizacji sanitarnej, to może jej tam już nigdy nie być. 
GDDKiA nigdy nie zgodziłaby się na ingerencję w nowo powstałej inwestycji. Pozostały 
odcinek będzie zaprojektowany, jeżeli Starosta zdecyduje się na remont tej części ul. 
Kaliskiej wówczas z pewnością wykonamy kanalizację. 
 
Radny Kusiakiewicz nadmienił, że mieszkańcy oceniają budżet pod kątem wysokości 
podatków i wydatków inwestycyjnych, dlatego z projektu budżetu na 2014 rok powinni być 
zadowoleni. Podatki nie rosną, a na wydatki inwestycyjne przeznaczymy ponad 16 mln. zł. 
Radny podziękował za konsultacje z opozycją i za uwzględnienie propozycji. Od kilku lat 
postulowano o wprowadzenie do wydatków inwestycyjnych remontu drogi na osiedlu 
Mieszka I, jak również inwestycji w Zielonej Łące. W tym roku udało się to zrealizować. 
Mieszkańcy Zielonej Łąki dziękują za wprowadzenie inwestycji za ponad 1 300 000 zł. 
Następnie wskazał, że godne uwagi jest również wprowadzenie propozycji budowy strefy 
przemysłowej. Cichym marzeniem jest, aby Pleszew stał się drugim Tarnowem Podgórnym  
i aby udało się ściągnąć inwestorów. Radny ocenił budżet jako odważny i złożył życzenia 
powodzenia przy wykonaniu. Opozycja będzie się przyglądać w trakcie roku jego realizacji. 
Poinformował, że klub Platformy Obywatelskiej popiera projekt budżetu na 2014 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys nawiązał do opinii radnych z klubu PO wskazując, że koalicja 
również przygląda się realizacji budżetu. Dyskusje są gorące. Te zadania, które wskazał radny 
Kusiakiewicz, klub Towarzystwa Miłośników Pleszewa również popiera. Wyraził 
zadowolenie, że podąża się w jednym kierunku. W budżecie jest zaplanowana sprzedaż 
majątku w wysokości 1 mln. zł. Wiceprzewodniczący stwierdził, że jest to dość oszczędna 
przymiarka. Ze sprzedaży jednej nieruchomości na ul. Ogrodowej powinien być już co 
najmniej 1 mln. zł. W przypadku większej ilości Burmistrz może przyśpieszyć spłatę 
kredytów, bądź też jeżeli w trakcie roku wystąpią potrzeby będzie miał rezerwę.  
 
Skarbnik ze względu na brak spójności stylistycznej zaproponowała autopoprawkę w §14 pkt. 
1 ppkt c) zwroty VAT naliczonego, dotyczącego roku budżetowego: ppkt. c) należy wykreślić 
i wprowadzić go do ppkt. b). 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/369/2013  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2014 r. Uchwała stanowi 
załącznik nr 15 protokołu. 
 
Przewodniczący Rady złożył podziękowania radnym, Burmistrzowi za uchwalenie budżetu, 
który jest wynikiem wspólnej pracy. Ponadto jest to ostatni budżet podejmowany przez tą 
Radę, dlatego cieszy fakt, że miało to miejsce w zgodzie.  
 
Burmistrz złożył podziękowania radnym za wsparcie, za fakt, iż zauważono, że jest to budżet 
dużych wydatków majątkowych. Jest to budżet trudny, do końca nie wiadomo kiedy ruszą 
programy operacyjne. Jeżeli tak jak jest to zapowiadane, to z pewnością budżet będzie  
w pełni zrealizowany. W budżecie są pewne pozycje, co do których nie ma pewności, czy 
będą dofinansowane w takim zakresie w jakim przewidujemy. Chodzi głównie o zadania  
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w ramach narodowego programu poprawy dróg lokalnych. Burmistrz wskazał, że ze względu 
na wysoką pozycje ma nadzieje, iż środki uda się pozyskać. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 
 
 
i. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2014-2018, 
 
Radny Suska stwierdził, że uchwała jest ważna, mieszkania to na dzień dzisiejszy „łakomy 
kąsek”. W uchwale wskazano, że będzie budowany budynek socjalny z 8 mieszkaniami. 
Przypomnieć należy, że do tej pory na wsi nie wybudowano żadnego budynku mieszkalnego. 
Przeglądając statystyki zauważyć można, że miastu ubyło ok. 100 mieszkańców, którzy 
przenieśli się na wieś. Wieś oczekuje wsparcia urzędu. Na wsi powstaje dużo miejsc pracy. 
Wystarczy przytoczyć miejscowość Kuczków. W Jankowie i Kuczkowie powstało ok. 70 
miejsc pracy. Jeżeli jest praca, to powinny być również mieszkania. Radny zapytał dlaczego 
nie mówi się nic o budowie domu komunalnego? Warto budować mieszkania na wsi i jak 
najbardziej w miejscowości Kuczków, która jest położona bardzo atrakcyjnie. Każde 
wybudowane mieszkanie nie jest budowaniem w ciemno, na pewno będą rozdysponowane. 
Kolejno radny przytoczył zapis, że: „dodatkowymi źródłami finansowania z gospodarki 
mieszkaniowej mogą być fundusze UE, środki z budżetu państwa i inne źródła finansowania”. 
W związku z powyższym, jeżeli decyzja zostanie podjęta, to nie będzie to decyzja tylko  
i wyłącznie za nasze środki, tylko będzie również wsparcie z zewnątrz. Radny wskazał, że 
liczy na wsparcie, ponieważ temat jest ważny, dotyczy powiększania wspólnoty gminnej. Na 
koniec radny przytoczył zasłyszaną wypowiedź jednego z włodarzy na terenie karaju: „chcąc 
zachować ludzi buduje dla nich mieszkania”, dlatego warto, aby to było hasło i naszego 
Burmistrza. 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek stwierdził, że zapewne prawdą jest, iż 100 mieszkańców 
wyprowadziło się na wieś, aczkolwiek raczej nie ze względu na budownictwo komunalne. 
Powstają osiedla Marszew-Wschód, Zielona Łąka, Lenartowice, Kowalew. Odpowiedział, że 
tutaj mówimy o zasobie mieszkaniowym MiG Pleszew. W skład tego zasobu wchodzą 
mieszkania komunalne i socjalne. W przeciągu ostatnich lat rzeczywiście mało budujemy, ale 
z tego względu, że nasza substancja mieszkaniowa jest po prostu stara. Musimy duże środki 
inwestować w remonty tego co jest. Kuczków został wymieniony, aczkolwiek z jednym 
lokalem mieszkalnym przy szkole. W kwestii budownictwa wielorodzinnego, to zapis  
w uchwale mówi jednak o lokalach socjalnych, których nam brakuje. Nie możemy wybierać 
miejsc zamieszkania dla mieszkańców. Powstają w Pleszewie bloki, ale nie są one 
komunalne. Powstał jeden blok spółdzielczy oraz 3 bloki wybudowane przez PTBS  
w Pleszewie. Wszystkie lokale w nich są na sprzedaż, niestety to nie ten zakres działania. 
Jeżeli pojawiłaby się konkretna ilość chętnych np. 20 rodzin, które chciałyby zainwestować w 
budynek wielorodzinny w Kuczkowie, to jesteśmy w stanie pomoc w realizacji takiej 
zabudowy. Najpierw jednak muszą być chętni na zakup mieszkań. Nie działamy odwrotnie, 
ponieważ wybudować budynek wielorodzinny na wsi można, ale co dalej z jego 
zasiedleniem? Nasze działania w tym momencie mają stworzyć możliwości najbiedniejszym. 
Kładziemy nacisk na lokale socjalne, ponieważ lokale komunalne są przydzielane osobom, 
które jednak spełniają odpowiednie wymogi finansowe. Wracając do budownictwa 
wielorodzinnego na wsi przypomniał, że miało ono miejsce wtedy kiedy były majątki,  
a później PGR-y. Czy w tym momencie jest potrzeba społeczna budowy tego typu mieszkań 
na wsi trudno powiedzieć.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/370/2013  
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na 
lata 2014-2018. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 
 
 
j. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zgłosił autopoprawkę. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys oznajmił, że w projekcie uchwały jest jedna nowość rozdział  
szósty tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków. Jako Przewodniczący Komisji 
Mieszkaniowej wskazał jak do tej pory rozpatrywano wnioski. Pracy było bardzo dużo, 
dochodziły wizje lokalne. W uchwale ustalono, że do końca października będzie 
przygotowywana lista, która będzie ogłaszana w Internecie. Będzie jasność, przejrzystość, 
poprawi to pracę Komisji Mieszkaniowej. Ponadto w uchwale wskazano, że jeżeli ktoś 
odmówi przyjęcia lokalu, to będzie wykluczony przy następnych podziałach. Jeżeli ktoś 
potrzebuje lokal, to nie odmawia. Kolejno uwzględniono również remont mieszkań, jest zapis, 
że: „przyszły najemca będzie miał prawo zwrotu materiałów poniesionych w wbudowane 
materiały, bez armatury”. W ten sposób mamy gwarancje, że czynsze będą płacone przez te 
osoby. Wiceprzewodniczący poprosił o podjęcie powyższej uchwały. 
 
Radny Wasielewski zapytał jaki jest stan zadłużenia mieszkańców zajmujących lokale 
socjalne, mieszkalne i komunalne oraz jak wygląda ściągalność czynszowa mieszkańców? 
 
Pani Alicja Błaszczyk Prezes PTBS w Pleszewie poinformowała, że stan zaległości na dzień 
31 października br. za wynajmowane lokale komunalne wynosił 1 309 000 zł. Zaległość 
można podzielić na tą od byłych najemców, którzy się wyprowadzili z lokali na zasadzie 
dobrowolności, bądź też eksmisji i jest to kwota ok. 500 000 zł, na którą są wyroki, jest 
egzekucja. Niestety egzekucja jest dość długa, prowadzi ją komornik, bądź też jest spłata  
w ratach na zasadzie porozumienia stron, które zawieramy z najemcami. Pozostała kwota 
800 000 zł., to zalęgłość obecnych 164 lokatorów. Stanowi to ok. 40% ogółu lokali, które są 
w zasobie komunalnym. W ramach tych zaległości są zadłużenia do 3  miesięcy, na które są 
wysyłane upomnienia i wezwania, dotyczy to 85 lokatorów co stanowi 20% najemców. 
Zadłużenia powyżej 3 miesięcy to kwota ok. 678 000 zł dotyczy ona 78 lokatorów co stanowi 
20% najemców. Działania PTBS są prowadzone na bieżąco, aczkolwiek ściągalność  
przeciąga się w czasie, ponieważ wychodzimy z pomocą do najemców. Jeżeli składają 
wnioski o rozłożenie na raty, to rozpatrujemy je pozytywnie. Kolejno jeżeli najemcy 
wnioskują o zmniejszenie nałożonych rat, to również podchodzimy do tematu pozytywnie. 
Jeżeli najemca się nie wywiązuje to dopiero wtedy występujemy do sądu o nakaz zapłaty. 
Zdarza się tak, że komornik egzekwuje jeden nakaz, a już drugi nie jest płacony. Niestety  
z taką osobą nie mamy możliwości działania, ponieważ osoba taka zajmuje lokal o niższym 
wyposażeniu technicznym i nie ma go gdzie przenieść, ponieważ mniejszych standardów już 
nie ma. Pomimo działań niestety nie  ma postępu. Zaległości wciąż rosną. 
 
Przewodniczący Rady podziękował pani prezes za wypowiedź. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/371/2013  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 
 
 
j.  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21 za) podjęła uchwałę nr XXX/372/2013  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 18 protokołu. 
 
 
k. zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 

2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

 
Radna Garsztka  odniosła się do kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym. 
Otóż w tej chwili przez Starostę Pleszewskiego jest wydanych ok. 2 600 kart parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych. Radna poinformowała, że z dniem 1 lipca 2014 roku wejdzie  
w życie istotna dla osób niepełnosprawnych nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym. 
Karta parkingowa może być wydana na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności 
jednak nie dłużej niż na okres 5 lat. Wiadomym jest, że karty do tej pory były wydawane na 
okres bezterminowy, ale w momencie śmierci nikt kart już nie zwracał. Zostaną w tym 
momencie ograniczone sytuacje, w których można się starać o wydanie karty. Nowelizacja 
spowoduje większą dostępność miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany do uchwały Nr 
XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia 
Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
w Strefie i sposobu ich pobierania. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/373/2013  
w sprawie przejęcia zmiany do uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. Uchwała 
stanowi załącznik nr 19 protokołu. 
 
 
l. zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 

2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Miasta i Gminy Pleszew, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy 
Pleszew. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21za) podjęła uchwałę nr XXX/374/2013  
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 
czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
własność Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 
 
 
m. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie  

z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy 
Pleszew, 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21 za) podjęła uchwałę nr XXX/375/2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała 
stanowi załącznik nr 21 protokołu. 
 
 
n.   ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, 
dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, 

 
Radny Żychlewicz odniósł się do §2 ust. 1, gdzie mówi się o „zajęciu 1m2”, a na końcu jest 
zapis ”za każdy dzień zajęcia”. Jest to dość niejasne. Radny zaproponował w pkt 4 dodać 
zapis, który już funkcjonuje „zwalnia się od opłat dostawy opału do nieruchomości”. Nie 
pobieramy opłat, a powinniśmy. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że w tym momencie nie jest podejmowana nowa uchwała, tylko jest 
przyjmowany tekst jednolity. Nie można ingerować w zapisy. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r.  
w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Pleszew. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (21 za)  podjęła uchwałę nr XXX/376/2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
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ulic, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi 
załącznik nr 22 protokołu. 
 
 
Do pkt 7 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r.  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej na 2014 r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (21za) przyjęła plan pracy Rady Miejskiej na 2014 r., który 
stanowi załącznik nr 23 protokołu. 
 
 
Do pkt 8 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (21za) przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r., który 
stanowi załącznik nr 24 protokołu. 
 
 
Do pkt 9 Interpelacje radnych. 
 
Radny Borkowski interpeluje w sprawie: 
- realizacji zadań przez firmy zewnętrzne, 
 
Radna Garsztka interpeluje w sprawach: 
- naprawy drogi dojazdowej przy ul. Ogrodowej, 
- dodatkowego oświetlenia na terenie Pleszewa w kierunku wsi Korzkwy, 
- oświetlenia wsi Łaszew, 
 
Radny Wasielewski interpeluje w sprawie: 
- uporządkowania pasa zieleni na skrzyżowaniu ul. Plac Kościelny i Rynek  
w Pleszewie, 
 
Radny Lis interpeluje w sprawie: 
- oświetlenia poszczególnych miejscowości i ulic w Pleszewie, 
  
Wiceprzewodniczący Grobys poinformował, że otrzymał odpowiedź na interpelację  
w sprawie pobieranych opłat przez Bank Spółdzielczy. Wskazano w niej, że od 4.12.2013 r. 
nie są już pobierane opłaty. Wiceprzewodniczący zapytał do kiedy jest umowa z bankiem  
i czy w przyszłości nie będą znowu pobierane opłaty? 
 
 
Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje. 
 
Burmistrz poinformował, że na wszystkie interpelacje odpowiedź zostanie udzielona na 
piśmie. 
 
 
Do pkt 11 Sprawy różne. 
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Radny Żychlewicz poinformował, że z Klubu Razem dla Ziemi Pleszewskiej wystąpił radny 
Lis, a wstąpił radny Sitnicki, występując tym samym z Klubu PO. 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odniósł się do pytania jakie padło na ostatniej sesji RM, chodzi 
o kamienicę na ul Kaliskiej 2, której właścicielem jest MiG Pleszew. Z-ca Burmistrza 
przedstawił harmonogram. Otóż od 2010 r. były wykonywane różnego rodzaju prace. Do dnia 
dzisiejszego wykonano częściowe prace remontowe wewnątrz budynku, remont dachu, 
zmodernizowano wejście i doprowadzono do stanu takiego jak był w czasach 
przedwojennych. W kwietniu mamy zamiar przystąpić do termomodernizacji budynku, 
odnowienia elewacji od strony ul. Kaliskiej i Krzyżowej wraz z wymianą stolarki okiennej  
i drzwiowej. W styczniu mamy zamiar rozpisać przetarg na wynajem pomieszczeń 
znajdujących się w tym budynku. Przewidujemy w piwnicy i na parterze lokal 
gastronomiczny, bądź pub. Pozostałe kondygnacje mamy zamiar wynająć jako pomieszczenia 
sypialne, hotel. Jeżeli nie znajdzie się najemca być może ogłosimy przetarg na sprzedaż 
nieruchomości. Na spotkaniach z przedsiębiorcami rozmawiamy o alternatywnym 
zagospodarowaniu budynku. Podejmując decyzję o przeznaczeniu budynku byliśmy w innej 
sytuacji gospodarczej, sądziliśmy, że znajdzie się chętny na zagospodarowanie budynku  
właśnie w taki sposób, ponieważ w Rynku jednak tego brakuje. Obecnie może być z tym 
jednak  problem. 
  
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Wszystkim obecnym 
złożył najlepsze życzenia świąteczne i zaprosił zebranych na poczęstunek po czym zamknął 
obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie. 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 
 
Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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