Protokół nr XXXI/2014
z XXXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1430.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu,
Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu.
Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu.
Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokółu.

Otwarcia XXXI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który przywitał
zebranych miłą informacją, iż Justyna Kowalczyk zdobyła złoty medal na igrzyskach
olimpijskich. Następnie stwierdził, że na sali znajduje się 19 Radnych (nie ma radnych Grygla
i Kaczmarka), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady
powitał oficjalnie wszystkich zebranych, a radnych poprosił jeżeli wyrażą chęć o wypełnienie
ankiety. Badania przeprowadzone w kwestionariuszu będą podstawą rozprawy doktorskiej
mieszkanki Gminy Pleszew.
Burmistrz zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w pkt. 7 e) w sprawie
przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą
Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5, 3674). Z informacji uzyskanych
od Starosty Pleszewskiego wynika, że grunt gdzie planowano dokonanie zamiany między
gminą, a Skarbem Państwa nadal jest w posiadaniu Powiatu Pleszewskiego, nie należy
jeszcze do Skarbu Państwa. Jeżeli będą spełnione wszystkie wymogi temat będzie na nowo
wprowadzony do porządku obrad i ewentualnie będzie zgłoszony wniosek o zwołanie sesji
nadzwyczajnej. Kolejno poprosił o wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad tj.
projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. Chodzi o nabycie
działki, która będzie przeznaczona pod tereny inwestycyjne.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały w pkt. 7 e) w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany
pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5,
3674).
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) zdjęła z porządku obrad projekt
uchwały w pkt. 7 e) w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany
pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 3034/19, 48/5,
3674).
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku
obrad projektu uchwały w pkt. 7 n) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
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Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) wprowadziła do porządku obrad
projekt uchwały w pkt. 7 n) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2013 r.
Działalność instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa,
c. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,
d. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy
Pleszew na lata 2014-2017”,
e. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem
i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa (dotyczy działek: 2446, 2447, 2492/6),
f. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015
środków stanowiących fundusz sołecki,
g. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego,
h. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego,
i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego,
j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego,
k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego,
l. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
m. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup
posiłku lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
n. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

8) Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Kaczor.
9) Interpelacje radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr XXX/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.
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Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Wiceprzewodniczący Grobys odnosząc się do zarządzenia nr 3 w pozycji 13 wskazał błąd
w treści, stwierdzając, że w Pleszewie nie ma Dyrektora Izby Skarbowej. Jest Naszelnik
Urzędu Skarbowego, ewentualnie mogło chodzić o Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.
Radny Wasielewski odnosząc się do zarządzenia nr 1 w pozycji 11 również wskazał błąd
w treści.
Burmistrz poinformował, że poprawki będą naniesione.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji.
Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2013r.
Radny Gorzeliński poprosił o wyjaśnienia dotyczące uchwały nr XXIX/353/2013, zapytał
z jakiego powodu Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność tego dokumentu?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek wyjaśnił, że sprawa dotyczyła zabudowy mieszkaniowej,
wielorodzinnej. W planie zagospodarowania nie ujęto gabarytów budynków gospodarczych
i garaży. Nie uczyniono tego z faktu, iż plan dotyczy ul. Marszewskiej, czyli naszego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gdzie nie ma miejsca na taką zabudowę. Niestety
Wojewoda stwierdził, że skoro na wszystkich terenach są określone wielkości, gabaryty
budynków, to na tym terenie ma również tak być. Niestety nie mamy wpływu na decyzję,
dlatego musi być zrobiona korekta.
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kaczmarek.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej
podjętych w IV kw. 2013r.
Do pkt 6 Działalność instytucji kultury prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
Z-ca Burmistrza A. Ptak odnosząc się do zapytań jakie padły na Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych wyjaśnił, że każdy radny otrzymał na piśmie uzupełnienie do materiału.
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że materiał „Działalność instytucji kultury
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew” pokazuje w sposób szczegółowy działalność
Muzeum Regionalnego, Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury wynikającą z ich zadań
statutowych. Ponadto jakie są podejmowane działania, których oczekują mieszkańcy,
organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sektor prywatny. Przedstawiona oferta spełnia
oczekiwania dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów. Prace tych instytucji należy ocenić jako
bardzo dobrą. Podejmowane od 2000 roku działania w zakresie budowy i modernizacji bazy
lokalowej, zakupu sprzętu i wykorzystywania środków zewnętrznych sprawiły, że dzisiaj te
instytucje mogą przedstawić społeczeństwu tak bogatą ofertę programową na spędzanie czasu
wolnego. Wiemy dokładnie jak zmieniła się baza lokalowa i wyposażenie Muzeum,
Biblioteki, czy Kina Hel. Mamy pewne zaległości w stosunku do Domu Kultury. W latach 803

tych była wykonana ekspertyza fundamentów i stropów budynku przy ul Poznańskiej 35.
Była nawet zakupiona cegła, miał powstać łącznik. Niestety nie doszło tego. Cegłę
wykorzystano w innym celu. W latach 90-tych było kolejne podejście, aby utworzyć centrum
kultury Pleszewa na bazie zlikwidowanej jednostki wojskowej i te działania również okazały
się porażką. Dzisiaj zamierzamy utworzyć centrum kultury na bazie dworca kolejowego.
Pewne prace zostały już podjęte. W dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia Pleszewa, przejmujemy grunty od PKP. W myśl powiedzenia „do trzech razy
sztuka” jest nadzieja, że trzecia próba zakończy się sukcesem. W przedłożonych materiałach
każda z instytucji ukazała zarys historyczny, który przedstawia powstanie tych instytucji oraz
ludzi, którzy je tworzyli. W materiale Domu Kultury brakuje jedynie szerszej informacji
dotyczącej powstania kina i rozwoju kinematografii na ziemi pleszewskiej. Kino Hel
powstało prawie 50 lat temu, a kino objazdowe jeszcze wcześniej. Dlatego
Wiceprzewodniczący zwrócił się z prośbą do dyrektorów Domu Kultury i Muzeum
Regionalnego, aby podjąć próbę opracowania materiałów do Rocznika Pleszewskiego. Być
może jakiś student napisze pracę licencjacką, bądź też magisterską. Powstanie takiego
materiału spowoduje, że Kino Hel i jego działalność wpiszą się na stałe w dzieje naszego
Miasta.
Radny Borkowski wskazał, że warto się odnieść do kilku ważnych aspektów. Pierwsza
kwestia to Biblioteka Publiczna MiG, jest to jedna z najstarszych instytucji kultury na naszym
terenie. Siedziba znajduje się na ul. Słowackiego. Zmiana siedziby dała możliwość rozwoju,
powstały filie biblioteczne, których jest sześć. W najbliższym czasie zadanie jaka czeka
najprawdopodobniej przyszłą Radę, to termomodernizacja tego obiektu. Jest to rzecz istotna
i ważna dla przetrwania tego obiektu. O merytorycznej działalności można mówić dużo,
aczkolwiek temat został w materiale wyczerpany całkowicie. Warto zwrócić uwagę na nowe
wydarzenia, czyli organizację spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi, wcześniej tego nie
było. Mieszkańcy doceniają możliwość poznania profesora Bralczyka, Miodka, księdza
Bonieckiego i innych. Przychodzą i w zaciekawieniu słuchają wypowiedzi. Biblioteka
pozyskuje również środki pozabudżetowe, z różnego rodzaju projektów. Mieszkańcy chwalą
internetowy system zamawiana książek. Łatwo sprawdzić bez stania w kolejce, czy dana
pozycja książkowa jest dostępna. Na szczególną uwagę zasługuje digitalizacja i udostępnienie
w internecie archiwum Pleszewa, jest to ponad 88 000 tys. stron od roku 1428 do 1945 roku.
Kolejna instytucja, o której warto wspomnieć to Muzeum Regionalne, którego wcześniej nie
było. Władze miejskie od 1976 r. zaczęły zabiegać o wykupienie budynku przy ul.
Poznańskiej 34 i od tego momentu rozpoczęła się praca adaptacyjna. Patrząc w dniu
dzisiejszym na budynek Muzeum można śmiało stwierdzić, że już niewiele zostało jeżeli
chodzi o dokończenie remontu. W dalszym ciągu remonty należy kontynuować, aby nie było
zaniedbania. Podkreślić należy, że w Muzeum w okresach letnich odbywają się koncerty,
wielkie znaczenie ma impreza plenerowa jaką jest „Noc Muzeów”. Działalność merytoryczna
dotyczy przede wszystkim wystaw. Na szczególne wyróżnienie zasługują: wystawa Mariana
Bogusza, „Życie w okupowanym Pleszewie 1939-1945”, „Westerstede – miasto partnerskie”,
„Dzieje motoryzacji”. Oprócz tego Muzeum ma również działalność wydawniczą. Na uznanie
zasługuje wydawnictwo „Wędrówki po dawnym Pleszewie”, jak również „Rocznik
Pleszewski” i przygotowywana monografia Pleszewa, która niedługo się ukaże. Muzeum
organizuje również różnego rodzaju koncerty, jak np. muzyka Mozartowska w ramach
odbywającego się już po raz jedenasty Poznańskiego Festiwalu Mozartowskiego, mieszkańcy
w nich uczestniczą. Ponadto odbywają się wykłady np. „Wokół zbrodni niemieckich na Ziemi
Pleszewskiej w latach 1939-1945”, gdzie przedstawiciele IPN szczegółowo wszystko
omawiali. Muzeum Regionalne prowadzi działalność edukacyjną i pozyskuje środki
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pozabudżetowe z różnych projektów. Następnie odniósł się do Domu Kultury. W czynie
społecznym po 1976 roku przystąpiono do budowy obiektu. Potrzeba była wielka. Na dzień
dzisiejszy perspektywą rozwoju dla tej jednostki jest rozbudowa placówki na byłych terenach
PKP. Radny uczestniczył w spotkaniach w latach 2002-2003 kiedy szefem był pan Waszak
i chciani wyrwać kino z niedobrych rąk. Był moment kiedy to kina by nie było. Z
perspektywy czasu można stwierdzić, że decyzja, aby przekazać kino pod skrzydła Domu
Kultury była jak najbardziej słuszna. Wystarczy popatrzeć jak kino się zmieniło zostało
zmodernizowane, powiększono scenę. Odbywają się dzięki temu koncerty. Digitalizacja kina,
w ramach tego projektu pozyskano dużą pulę środków na zakup sprzętu i dzięki temu
zwiększyła się ilość seansów filmowych i frekwencja widzów. Wystarczy porównać 2008 r.
z liczbą ok. 7 600 osób i 2013 r. z liczbą 15 400 osób. Rola kina na przestrzeni czasu wzrosła.
Wrócono do Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Występów zespołów i solistów DK nie trzeba
nikomu przybliżać, ponieważ zawsze umilają różnego rodzaju uroczystości. Szczególnym
uznaniem cieszą się koncerty noworoczne organizowane w Domu Parafialnym. Radny
odniósł się również do koncertu organowego w Kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
Był to koncert na wysokim poziomie. Profesorowie z wyższych uczelni z Poznania, osoba
perfekcyjnie prowadząca, duże możliwości muzyczne naprawionych przez parafię organów.
Niestety ubolewać należy nad faktem, iż koncert był bezpłatny, a jednak zainteresowania nie
było. Jak dotrzeć do mieszkańców Pleszewa? Ponieważ nie trzeba nigdzie wyjeżdżać,
wszystko mamy na miejscu. Kiedyś Jarocin miał być dla nas wzorem, a teraz niech Jarocin
patrzy na Pleszew. Jest taki natłok różnego rodzaju imprez, że aż trudno wybrać. Mieszkańcy
nie mogą mieć możliwości narzekania. Informacja musi być tylko przekazywana szerszemu
gremium.
Radny Kusiakiewicz stwierdził, że przedmówcy już wiele w tym temacie powiedzieli, dlatego
krótko odniósł się do koncepcji przeniesienia placówki Domu Kultury na ul. Kolejową.
Kwestia ta była omawiana na posiedzeniu Komisji, ale nie padły odpowiedzi, dlatego zapytał
na jakim etapie są rozmowy z PKP, jaki jest harmonogram prac i skąd będą pozyskane środki
na przeprowadzenie remontu?
Radny Kaczmarek stwierdził, że po wystąpieniach przedmówców rzeczywiście należy
chwalić instytucje kultury, ponieważ postęp jest widoczny, aczkolwiek nie ma to
odzwierciedlenia w wynagrodzeniach pracowników. Wystarczy spojrzeć w informacje
uzupełniające, z których wynika, że wynagrodzenie wynosi ok. 2 100 zł brutto, czyli ok. 1500
zł „na rękę”, są to małe kwoty. Sytuacja nie jest lekka, ale warto docenić pracowników, tym
bardziej, że nie jest ich duża liczba. W każdej jednostce jest tylko kilka osób.
Burmistrz poinformował radnego Kusiakiewicza, że 3 tygodnie temu odbył rozmowę
z przedstawicielem PKP w Poznaniu. Procedura jest następująca, do końca miesiąca lutego
powinna być zrobiona wycena wszystkich terenów PKP wąskotorowa od Kowalewa do
Pleszewa. Jeżeli to nastąpi, w miesiącu marcu będzie podpisany protokół uzgodnień
pomiędzy MiG Pleszew a PKP. Cały wniosek będzie przekazany do centrali PKP o bezpłatne
przekazanie, zgodnie z wcześniejszymi dokumentami. Nie ma żadnego zagrożenia, że Miasto
nie otrzyma tego bezpłatnie, ponieważ takie były wcześniejsze ustalenia, procedura ta trwa
już szósty, bądź też siódmy rok. Realne jest, że na przełomie trzeciego, czwartego kwartału
br. uda się te tereny przejąć. Wystartowano w konkursie ReVita Wielkopolsko
organizowanym przez Marszałka i projekt uzyskał jedną z nagród. Pod tym względem
jesteśmy przygotowani, czekamy jedynie, kiedy będą ogłoszone nabory na projekty,
szczególnie mamy na uwadze rewitalizację obszarów powojskowych i poprzemysłowych.
Myślimy szerzej nie tylko o obiekcie dla Domu Kultury, ale również są pewne plany
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z elementem komunikacji, Biblioteką Publiczną, strażnicą OSP. Jest to szersze myślenie
w tym kierunku.
Radny Gorzeliński odniósł się do przygotowanego materiału. Wyraził co do niego aprobatę.
Stwierdził, że został dobrze i syntetycznie zebrany przez Urząd. Ponieważ poszczególne
instytucje zapewne również przygotowały materiał. Fajnie pokazano zarys historyczny,
działalność merytoryczną i finanse na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na Komisji Budżetu
były pewne uwagi co do tabelek, że są one mało dokładne, ale przecież przy kolejnych
tematach można poprosić o bardziej szczegółowe. W materiale nie ma tylko jednej rzeczy.
Nie wskazano ile w każdej z jednostek pracuje osób, ile ma umowę o pracę, ile jest umów
zlecenie. Jest to istotne ponieważ daje to pogląd, ile osób jest zaangażowanych w ten dobry
wizerunek instytucji kultury, ile na to pracuje. Wiadomo, że wszystko firmuje Dyrektor,
Burmistrz i miasto jako jednostka, ale Ci ludzie, „mrówki” na to wszystko pracują i tworzą
dobry wizerunek. Tak jak wspomniał radny Kaczmarek w materiałach dodatkowych
pokazano wynagrodzenia brutto za wyłączeniem kadry, czyli dyrektora i głównej księgowej.
Niestety wynagrodzenia są porażające. Kwota po odjęciu dodatków stażowych osób
z dwudziestoletnim stażem to 1 700 zł brutto. Tymczasem warto docenić te osoby, które
wkładają wysiłek, pracę, w swoją jednostkę, aby była dobrze odbierana, żeby napędzać
kulturę na terenie Miasta. Wszyscy kierownicy wiedzą, że motywować pracownika do dobrej
pracy można różnymi narzędziami, ale gdy kończą się pewne możliwości finansowe, to
wówczas ciężko jest wszystko realizować. Dlatego radny zaapelował do organu
wykonawczego i do kierowników poszczególnych instytucji, aby wynagrodzenia przyrównać
do tych jakie są w jednostkach budżetowych, czy spółkach miejskich. Na koniec zaznaczył,
że działalność instytucji kultury widać, działają dobrze, mieszkańcy są informowani o wielu
sprawach. Ciężko się odnieść do porównania z Jarocinem, ale każdy ma prawo wyrażania
swoich opinii.
Burmistrz zaznaczył, że skoro na Komisji Budżetowej padło pytanie ilu pracowników jest
w poszczególnych jednostkach i nie zostało to ujęte w informacji uzupełniającej poprosił
dyrektorów o udzielenie odpowiedzi.
Radny Suska stwierdził, że padło już wiele słów odnośnie działalności jednostek kultury, ale
warto jeszcze wspomnieć o pracy Domu Kultury na terenach wiejskich. Otóż kto się zgłosi do
dyrektora DK i poprosi o pomoc w zakresie kultury to na pewno ją otrzyma. Radny często
z takiej pomocy korzysta, ponieważ są organizowane dożynki i inne imprezy
okolicznościowe. Warto wspomnieć o działalności, która wiąże się z orkiestrą „Pleszewioki”,
która towarzyszy nam w różnych przemarszach, daje koncerty. Wszystko razem wzięte daje
nam efekt kulturalny, wizualny i słuchowy. Dom Kultury swoją działalność prowadzi
w wielu miejscowościach: Lenartowicach, Brzeziu, Kowalewie, Suchorzewie itd. Radny
skierował do dyrektora prośbę o dalszą owocną współpracę. Kolejno w kwestii Biblioteki
Publicznej poinformował, że placówka w ubiegłym roku zorganizowała w miejscowości
Kuczkow festyn, który był bardzo udany i w tym roku również się odbędzie. Ponieważ
pierwszy jest zawsze próbny, a drugi już konkretny.
Pani Elżbieta Mielcarek Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG poinformowała, że w jednostce
pracuje 16 osób. Stan zatrudnienia nie zmienił się od 2008 r., pomimo zmian i dodatkowych
zadań jakie podjęto. Przekłada się to na 15,75 etatu. Tym zasobem osób obsługiwane jest
MiG Pleszew oraz 5 filii bibliotecznych.
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Pan Mariusz Szymczak Dyrektor Domu Kultury poinformował, że w jednostce pracuje 14
osób. Przekłada się to na 11,85 etatu. Stan zatrudnienia nie zmienia się od wielu lat.
Pan Adam Staszak Dyrektor Muzeum Regionalnego poinformował, że w jednostce pracuje 4
pracowników merytorycznych. Księgowa na ¼ etatu, sprzątaczka na ¾ etatu.
Z-ca Burmistrza A. Ptak odniósł się do pytań dotyczących przygotowanego materiału. Radni
największy problem zgłaszali co do terenów wiejskich i przepływu informacji. Stąd
propozycja, aby jednym z kanałów dystrybucji były szkoły i przedszkola zlokalizowane na
terenach wiejskich oraz sołtysi. Problem może polegać jedynie na tym, że w tygodniu jest
kilka plakatów informujących o różnego rodzaju imprezach. Zatem z taką częstotliwością
konieczne by było odwiedzanie sołtysa. Dlatego zapadła decyzja, że poprzez Wydział
Edukacji plakaty będą przekazywane na szkoły i przedszkola. Sieć jest na tyle rozbudowana,
że pozwoli na dotarcie do większej ilości osób. Ponadto został uruchomiony system sms-ów
PISK. W chwili obecnej zarejestrowanych jest ok. 500 osób. Jeżeli są zainteresowani, mogą
się nadal zgłaszać. W kwestii modernizacji baz lokalowych oprócz Muzeum Regionalnego,
Biblioteka Publiczna i Dom Kultury wymagają ingerencji. Jeżeli pojawia się środki
zewnętrzne będą podjęte działania w celu przeprowadzenia gruntownych prac remontowych.
Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła informację o działalności instytucji kultury
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.
Do pkt 4 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew,
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Kowcuń.
Radny Żychlewicz zgłosił błąd w załączniku nr 6, gdzie jest zapis: „Rada z zastrzeżeniem
§12a”, a tymczasem nie ma takiego paragrafu w treści, ponieważ jest tylko §12.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/377/2014 w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu.
b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pleszewa,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta
Pleszewa.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/378/2014 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia miasta Pleszewa. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu.
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c. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Pleszewa.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/379/2014 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pleszewa. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu.

d. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na
lata 2014-2017”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego
programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017”
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/380/2014 w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2017”.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu.
e. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą
Pleszew, a Skarbem Państwa,
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kowcuń.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeniesienia własności
nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXI/381/2014 w sprawie
przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą
Pleszew, a Skarbem Państwa. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu.
f. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków
stanowiących fundusz sołecki,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz
sołecki.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXI/382/2014 w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2015 środków stanowiących
fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu.
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g. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego,
Burmistrz wyjaśnił, że Rada Miejska przyjęła nowe Statuty sołectw oraz osiedli i teraz
konsekwencją tych działań jest przekazanie mienia. W dniu dzisiejszym mamy 5 sołectw, na
kolejnych sesjach systematycznie będą przekazywane kolejne mienia.
Radny Gorzeliński zapytał jak wszystko będzie funkcjonowało? W uzasadnieniu są
następujące zapisy: „w stosunku do przekazanego mienia sołectwo będzie wykonywało
czynności zarządu polegające na załatwianiu bieżących spraw związanych z eksploatacją
mienia, utrzymać go w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia. Osiągane
z niego dochody będą zwiększały wydatki sołectwa w danym roku.” Jak to będzie
proceduralnie wyglądało, jeżeli jakaś nieruchomość będzie generowała dochód?
Burmistrz poinformował, że sołectwo musi postępować w świetle ustawy o finansach
publicznych. Musimy precyzyjnie to uregulować. Pani Skarbnik dzisiaj nie ma, ale rozmowy
w tym temacie się już odbyły. Wszystko będzie regulowane odpowiednimi zarządzeniami.
Radny Kowcuń zapytał, czy przekazywane mienie będzie utrzymywane z funduszu
sołeckiego?
Burmistrz poinformował, że do tej pory tak było i teraz również tak zostanie.
Radny Gorzeliński nie zgodził się z odpowiedzią udzieloną radnemu Kowcuniowi. Zaznaczył,
że jeżeli Rada Sołecka, czy zebranie wiejskie uchwali do końca września zadanie jakie chce
zrobić, to nie będzie to robione z funduszu sołeckiego tylko z innych środków.
Burmistrz stwierdził, że być może mało precyzyjnie się wypowiedział. Są różnego rodzaju
inne sytuacje, jak np. kwestia Kowalewa, gdzie część majątku posiada również OSP
i finansowanie jest z innego paragrafu. Generalnie jest przyjęta zasada między sołtysami,
a gminą, że sołtysi mają na te cele odłożone środki i je wykorzystują, bądź też pozyskują inne
środki, aby ten majątek utrzymać.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Klak.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zna sytuację sal wiejskich, dlatego poprosił, aby zbyt
mocno kogoś „nie wiązać”. Wszystko powinno być zgodne z prawem, ale nie nadgorliwe.
Radny Gorzeliński jest skarbnikiem i zapewne chciałby do tego tematu podejść dość mocno
dyscyplinująco, ale należy mieć świadomość, że niektóre imprezy jak organizowanie dożynek
ma miejsce poza budżetem MiG i z tych pieniędzy też jest utrzymywana sala. Owszem można
uściślić pewne kwestie. Przy organizacji dożynek współpracuje pewna grupa ludzi, czy też
organizacje i one nie będą przekazywać środków do Gminy ponieważ mija się to z celem.
Przewodniczący zaświadczył, że środki te nigdy nie wpływają do prywatnych rąk, są za to
wspomagaczem tego obiektu, ponieważ Gmina jednak nie do końca zapewnia wszystkie
środki. Uchwała ta jest dla ludzi którzy pracują, angażują się dla swoich miejscowości
i miejmy nadzieję, że będą to robić jak najdłużej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na
rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego.

9

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/383/2014 w sprawie
przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie mienia komunalnego. Uchwała stanowi
załącznik nr 12 protokołu.
h. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na
rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/384/2014 w sprawie
przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Ludwinie mienia komunalnego. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 protokołu.
i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na
rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/385/2014 w sprawie
przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kuczkowie mienia komunalnego. Uchwała
stanowi załącznik nr 14 protokołu.

j.

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na
rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/386/2014 w sprawie
przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bógwidzach mienia komunalnego. Uchwała
stanowi załącznik nr 15 protokołu.
k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na
rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/387/2014 w sprawie
przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Baranówku mienia komunalnego. Uchwała
stanowi załącznik nr 16 protokołu.

l.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
Miasta i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

Z-ca Burmistrza A. Ptak odniósł się do wątpliwości zgłaszanych na Komisjach. Otóż na
dożywiane MiG Pleszew w roku 2013 przeznaczyła 634 336 zł. Z tego 96,98%, czyli 615 170
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zł. to osoby, które spełniają kryteria ustawowe otrzymania takiej pomocy, a 3% czyli 19 166
zł otrzymały osoby, które nie spełniały tego kryterium. Dotyczyło to głównie szkół. Istniała
prawna możliwość, że na wniosek pedagoga, dyrektora szkoły poszczególne osoby mogły
otrzymać taką pomoc. Jeżeli chodzi o źródła finansowana, to jest podział na środki
pochodzące od Wojewody i własne Gminy. W przypadku Wojewody jest to 71,47%,
kwotowo 453 360 zł, natomiast środki własne Gminy 28,53%, czyli 180 976 zł. Dzieląc
środki na osoby pobierające ten zasiłek, świadczenie na terenie Miasta i wsi wychodzi nam,
że 54,64% środków w ramach dożywiania trafia na miasto, a 45,36% na tereny wiejskie. Dla
zobrazowania sytuacji, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców MiG, to 57,9% mieszka na terenie
Miasta, a na terenie Gminy 42,10%. W stosunku do liczby mieszkańców i wysokości środków
przeznaczanych na dożywiane, czy to w formie zasiłku, czy posiłku odzwierciedlenie
struktury zamieszkania jest, poza drobnymi różnicami. Jeżeli chodzi o liczbę osób i środki na
dożywiane są dwie główne formy: zasiłki celowe oraz tradycyjne posiłki (dotyczy to przede
wszystkim posiłków wydawanych w szkołach, przedszkolach). W sumie z tej formy pomocy
korzysta 1 965 osób, z czego 67,43% to zasiłki celowe, a 32,57% tradycyjne posiłki. Jeżeli
chodzi o sam zasiłek celowy w rozbiciu na miasto i wieś, to 60,38% dotyczy osób z Miasta,
a 39,62% z Gminy. Natomiast przy posiłku mamy 46,72% osób z Miasta, a 53,28% z terenu
Gminy. Pojawiła się propozycja, aby ograniczyć liczbę wydawanych zasiłków celowych na
rzecz wydawanych posiłków, o ile w mieście jest to możliwe do zrealizowania chociażby
przez placówki oświatowe, o tyle na terenach wiejskich jest problem. W Kowalewie,
Taczanowie Drugim i Lenartowicach jest możliwość zapewnienia takiego posiłku, natomiast
w pozostałych miejscowościach już jej nie ma. Koszt przeciętnego posiłku to ok. 3,30 zł,
a bilet z Borucina do Pleszewa to koszt 5,50 zł. Niestety koszt dotarcia do stołówki nie
rekompensowałby wartości posiłku. Przykładowe zestawienie za m-c listopad dotyczące
liczby dzieci: ZSP nr 1 - 53, ZSP nr 2 - 74, ZSP nr 3 - 81, ZSP Kowalew – 40, Lenartowice 34, Taczanów Drugi – 29, Sowina Błotna – 15, Przedszkole nr 1 – 8, Przedszkole nr 2 – 15,
Przedszkole nr 3 – 25, Przedszkole przy ZSP nr 1 – 28, Przedszkole w Taczanowie Drugim –
19, Przedszkole w Lenartowicach – 8. Nie są to wszystkie placówki. W szkołach ponad
gimnazjalnych również jest dożywianie, jak np. Zespół Szkół w Marszewie – 4, Zespół Szkół
Usługowo-Gospodarczych – 5, Szkoła Specjalna – 14. Mamy również placówki spoza terenu
Gminy, gdzie uczęszczają nasi mieszkańcy. W sumie w całym listopadzie z formy
dożywiania jaką jest posiłek skorzystało 499 dzieci, którym przysługiwały decyzje i 30 osób
bez decyzji.
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Klak.
Pani Agnieszka Kusiak Dyrektor MGOPS w Pleszewie uzupełniła wypowiedź. Przytoczyła
strategiczny cel dla jakiego stworzono program, otóż jest nim „ograniczenie zjawiska
niedożywionych dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się
w trudnej sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów objętych wysokim poziomem
bezrobocia, ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych,
w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych”. Program jest elementem polityki
społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań
o charakterze obowiązkowym, poprawie poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych nawyków
żywieniowych. W odniesieniu do przytoczonego celu tak właśnie chcemy realizować
program. W związku z pytaniami jakie pojawiły się na Komisjach kształtując nawyki
żywieniowe bardziej efektywnym jest udzielenie zasiłku, który usamodzielnia daną rodzinę,
aktywizuje ją. Taki jest zamiar całej polityki społecznej, która ma usamodzielniać rodziny
niewydolne, a nie powodować, aby były one stygmatyzowane. Mając na uwadze budowanie
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infrastruktury dotyczącej dożywiania w małych miejscowościach, należy się liczyć ze
zjawiskiem stygmatyzacji osób o niskich dochodach, wykluczeniem społecznym, małą chęcią
korzystania z takiej formy pomocy. Zatem cały czas na korzyść wychodzi stosowanie formy
zasiłku celowego na zakup żywności, przy czym jest to monitorowane przez pracowników
socjalnych. Należy się zgodzić z niektórymi uwagami, że nie da się tego monitorować
codziennie, ale chyba tylko w sytuacji monitoringu bezpośredniego by to się udało.
Z-ca Burmistrza A. Ptak odniósł się do kwestii stygmatyzacji. Zaznaczył, że nie ma tego
w szkołach i przedszkolach. Jest to typowy zabieg księgowy. Nie ma podziału tak jak
w niektórych gminach, że np. na godzinę 1200 są dzieci regulujące w 100% odpłatność,
a o godz. 1230 dzieci posiadające refundowane obiady.
Radny Kaczmarek nawiązał do wypowiedzi Z-cy Burmistrza zapytał, czy dobrze rozumie, że
96% to osoby spełniające kryterium, a 3% to osoby, które pomoc otrzymały do 150%
kryterium dochodowego?
Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że środki przeznaczane na dożywianie w 96,98% były
decyzyjne, a 3,02% wykorzystano na element nie osób, ale środków.
Radny Kaczmarek poruszył kwestię 150% kryterium dochodowego. Były osoby, które
świadczenie otrzymywały i przekraczały kryterium. Zatem brakuje trzeciej uchwały
dotyczącej zasad zwrotu wydatków, kiedy kryterium przekracza 150%. Kolejno, cały czas się
mówi o dwóch formach, czyli zasiłku celowym i posiłku tymczasem brakuje jeszcze trzeciej
formy pomocy zasiłku celowego rzeczowego tj. talony na zakup produktów spożywczych
w sklepie. Nie można się zgodzić z panią dyrektor, która twierdzi, że najlepszą formą jest
udzielenie zasiłku celowego w postaci pieniądza, ponieważ to jest najprostszy sposób.
Nasuwa się jedynie pytanie, czy rodzina spożytkuje to na przygotowanie posiłku? Wiemy, że
nie zawsze tak jest do końca. Ciężko jest przygotować miejsce w mieście, gdzie będziemy
wydawać posiłki dla dorosłych, dlatego powinniśmy iść w tym kierunku, aby zamiast formy
pieniężnej zasiłku stosować formę rzeczową, talon i możliwość zakupu posiłku. Gminy
właśnie w takich formach najczęściej to zadanie realizują. Następnie przypomniał, że NIK
podczas kontroli zarzuciła MGOPS nadmierne stosowanie formy zasiłku celowego,
pieniężnego. To nie jest oczywiście zarzut do obecnej pani dyrektor. Radny przytoczył zapis
wystąpień pokontrolnych: NIK ocenia negatywnie nie zrealizowanie na terenie ośrodka
punktów wydawania gorących posiłków dla osób dorosłych oraz fakt, iż najwięcej zasiłków
jest w formie pieniężnej. Kolejno, radny zapytał dlaczego uchwały są podejmowane dopiero
w miesiącu styczniu? To pytanie było zadane również na posiedzeniu Komisji aczkolwiek
z odpowiedzią trudno jest się zgodzić. Interpretacji może być wiele, ale co w takim razie
z osobami, które przekroczyły kryterium dochodowe, a wniosek złożyły w styczniu? Dostały
odmowę, skoro nie było podstawy prawnej? Następnie jak procentowo kształtuje się udział
tych trzech form przyznawania zasiłku, czyli celowego, pieniężnego, rzeczowego na zakup
żywności i wydawania posiłków? Ponadto jak wygląda sytuacja w okresie wakacyjnym?
Z tego co jest wiadome, to posiłki w szkołach są chyba wydawane?
Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że trzeciej formy zasiłku, czyli rzeczowego nie było.
W podanej informacji 67,43% liczby osób to zasiłek celowy, a 32,57% to tradycyjny posiłek.
Kolejno odnosząc się do trybu uchwalania wyjaśnił, że wniosek do Wojewody w świetle
obowiązujących przepisów był skierowany w listopadzie 2013 r. Po czym 10 grudnia 2013 r.
rząd podjął uchwałę. Następnie 13 stycznia 2014 r. Wojewoda informuje, że Program jest
realizowany. Jest połowa stycznia, ale nie ma żadnej decyzji w jakiej formie, na podstawie
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jakich przepisów ma być realizowany. Kolejno Wojewoda pisze do Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, aby ustosunkowało się do tego co gminy mają robić i w jakiej formie
przyjąć Program. Niestety pokazuje to jak administracja rządowa widzi problem, gdzie
w połowie grudnia budzi się, że nie ma podstawy prawnej po stronie rządu, gdzie do tej pory
była. Dalej 16 stycznia 2014 r. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udziela wiążącej
odpowiedzi jak Program ma być realizowany i MGOPS otrzymuje ją 29 stycznia 2014 r. Jest
to kolejne zadanie finansowane z administracji rządowej, a my pod koniec stycznia dopiero
dowiadujemy się, że coś nie uchwalono. Z-ca Burmistrza nadmienił, że najważniejszym w tej
sytuacji jest fakt, iż w miesiącu styczniu i lutym pomimo braku uchwały, dzieci w szkołach
były dożywiane na takich samych zasadach. Kolejno odpowiedział w kwestii żywienia
w okresie letnim. Wskazał, że w przedszkolach występuje ono na pewno. Była robiona
analiza aczkolwiek większego zainteresowania na żywienie w okresie wakacyjnym nie było.
Radny Kaczmarek stwierdził, że mimo wszystko wiele gmin takie uchwały podjęło. Nie o to
jednak chodzi, najważniejszym jest fakt, że dzieci korzystały z posiłków, aczkolwiek mamy
świadomość, że było to z finansowane z środków własnych.
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że praktyką jest nawet, gdy program rządowy
obowiązywał, jeżeli nie było fizycznie dotacji Wojewody wydatkowano środki własne.
Dopiero po wpłynięciu dotacji od Wojewody wszystko się bilansowało.
Radny Kaczmarek stwierdził, że chodzi o korzystanie między 100%, a 150% kryterium.
Następnie poprosił, aby zwrócić uwagę na możliwość analizy wprowadzenia trzeciej formy,
czyli żeby był zasiłek celowy, rzeczowy, zakup żywności, opału, lekarstw. Oczywiście nie
chodzi o to, aby pracownik socjalny robił te zakupy. Chodzi o fakt, iż dorosły odbiera
pieniążki, ale dzieci czasem z tego jednak nie korzystają.
Radny Kowcuń stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu również zwrócono
uwagę na kwestie, które poruszył radny Kaczmarek. Otóż zasiłki powinny być przekazywane
w formie rzeczowej, a nie pieniężnej. Nacisk na stosowanie takiej formy powinien być duży.
Warto, aby Komisja resortowa w najbliższym czasie opracowała projekt uchwały, aby można
było zasiłek przekazywać w formie rzeczowej, a dopiero w konieczności w formie pieniężnej.
Radny Gorzeliński przytoczył zapis z kontroli NIK, którą przeprowadzono w 2011 r.
i obejmowała okres 2008-2010. Kontrolujący jednoznacznie podkreślili, że: „Gmina Pleszew
realizując Program w 2010 r. stosowała dwie formy pomocy tj. pomoc w formie posiłku
i pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub
żywności. Zasadą Programu jest udzielenie pomocy w formie posiłku, natomiast stosowanie
pozostałych dwóch form winno następować tylko w wyjątkowych przypadkach określonych
w rozporządzeniu, które stanowi, że pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, a także pomoc w formie świadczenia
rzeczowego jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy
przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub
rodzinną”. Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie opłaca się, aby dziecko jechało w określone
miejsce zjeść posiłek. Tak nie musi być, „nie Mahomet do góry tylko góra do Mahometa”.
Należy spróbować dowieść posiłek np. do szkół. Tak jest robione w innych gminach, gdzie
w 90% pomoc występuje w postaci posiłku, który jest przygotowywany w stołówkach
szkolnych, bądź też przez firmę wyłonioną z przetargu. Tylko w uzasadnionych przypadkach
posiłek nie jest wydawany tylko jest zasiłek celowy. My u nas stosując formę pomocy
w postaci zasiłku celowego powodujemy, to że osoba dorosła dostaje pieniądze, a czy
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przekaże je dziecku na dożywianie wpływu już nie ma. Tymczasem zasada Programu polega
na tym, aby dzieci z rodzin o niskich dochodach były dożywione.
Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że jest pewne niezrozumienie. Wyjaśnił, że posiłki
w formie obiadu, kanapki są realizowane w szkołach, przedszkolach. We wszystkich poza
Sowiną Błotną dzieci mają zapewnione posiłki i stołówki są prowadzone przez Gminę
Pleszew. Stąd niski koszt posiłku średnio 3,30 zł., a koszt „wsadu do kotła” to ok. 3 zł.
Patrząc na koszt posiłku w placówce, gdzie jest catering, to już ok. 5-6 zł. Co prawda różnica
jest pokrywana z budżetu Gminy, ale jest to świadoma polityka. Kolejno w kwestii bonów
towarowych stwierdził, że jest to pomysł nad którym warto popracować. Natomiast w kwestii
przejścia tylko na posiłki, niestety nie jest to realne do zrealizowania. Z jednej strony jest
kwestia dojazdów mieszkańca z miejscowości, gdzie nie ma szkół, a drugiej strony element
stygmatyzacji. Jeżeli chodzi o kontrolę NIK to nie można tego traktować jako zarzut, tylko
stwierdzenie, drobne zalecenie. Temat jest niezwykle trudny, ale w toku prac wspólnie
z Komisją resortową może być rozwiązany.
Radny Kowcuń stwierdził, że Program dotyczy dożywiania nie tylko dzieci, ale i osób
dorosłych. Dlatego mówiono o bonach towarowych, ponieważ wiadome jest, iż dzieci są
dożywiane w szkołach i to jest prawidłowo, sprawnie robione. Osoby dorosłe powinny
korzystać z formy zasiłku celowego rzeczowej, a nie pieniężnej. Radny zapytał jaki jest
procent przyznawanych zasiłków w formie celowej, pieniężnej do formy rzeczowej?
Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że liczba osób korzystająca z zasiłku celowego to 67,43%,
a na dalszą część pytania odpowiedź zostanie udzielona w przerwie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta i Gminy Pleszew w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXI/388/2014 w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta
i Gminy Pleszew w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała stanowi załącznik nr
17 protokołu.
m. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku
celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku
lub produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014 – 2020,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia
pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów żywnościowych
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXI/389/2014 w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego
w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
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dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi
załącznik nr 18 protokołu.
n. wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,
Burmistrz poinformował, że od dwóch miesięcy wspólnie z Z-cą Burmistrza A. Jędruszkiem
prowadził negocjacje dotyczące wykupu nieruchomości o powierzchni 3,3 ha. Związane jest
to z planami MiG Pleszew na utworzenie obszaru ponad 10 ha terenów, które będą
kompleksowo uzbrojone pod inwestycje. W ramach jeszcze obecnego rozdziału środków
unijnych zarówno w ramach WRPO, jak również środków Ministerstwa Gospodarki można
było uzyskać fundusze na pełne uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Chodzi o sieć wodną,
kanalizacyjną, gazową, elektryczną, budowę dróg i chodników łącznie z oświetleniem o ile
dany teren będzie przeznaczony pod inwestycje i musiał to być obszar min 10 ha. Czyniono
starania i na obszarze MiG Pleszew w rejonie ulic Śmieja Młyn, Piaskowa i Wschodniej
miasto posiada ok. 7 ha gruntu. Brakujące 3,3 ha chcieliśmy zakupić od Parafii Św. Floriana.
Cel jest niezwykle ważny i żeby był realizowany trzeba już teraz przystąpić do pracy. Pewne
działania już podjęto w ramach uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania. W
kolejności są już dalsze prace planistyczne, ale aby udało się to zrealizować teren musi być
zakupiony. Jeżeli uda nam się skorzystać z tego konkursu całość zadania będzie warta ok.
15 000 000 zł, z czego 85% jest refundowana. Zadanie jest duże, ale korzyści jeszcze
większe. W wyniku negocjacji z księdzem proboszczem i Radą Parafialną wyłoniło się dwóch
zainteresowanych, czyli MiG Pleszew oraz osoba prywatna. Ostatecznie zaproponowano
kwotę 450 000 zł. Po przeliczeniu na m2 jest to kwota ok. 14 zł. Temat ten nie był wcześniej
znany, negocjacje zakończyły się we wtorek, dlatego Burmistrz zaproponował w dniu
dzisiejszym wprowadzić projekt do porządku obrad.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy dla radnych w celu zastanowienia się nad
ww. projektem uchwały.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Ładziński.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na
nabycie nieruchomości.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXI/390/2014 w sprawie wyrażenie
zgody na nabycie nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu.

Do pkt 8 Rozpatrzenie skargi Pani Zofii Kaczor.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Pani Zofii Kaczor, która powinna
być wg właściwości w pierwszej kolejności przekazana Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia
i wówczas po analizie powróci pod obrady Rady Miejskiej.
Radni poprosili o przekazanie skargi pani Zofii Kaczor.
Przewodniczący Rady przekazał wszystkim radnym kserokopię skargi pani Zofii Kaczor.
Powyższa skarga stanowi załącznik nr 20 protokółu.
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Do pkt 9 Interpelacje radnych.
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Ładziński.
Radny Wasielewski interpeluje w sprawie:
- wydzielenia miejsca parkingowego dla osób posiadających grupę inwalidzką przy ul. Plac
Kościelny w Pleszewie,
Radna Kusiakiewicz interpeluje w sprawach:
- przebudowy drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące na odcinku od drogi krajowej nr 11
do drogi powiatowej nr 4343P,
- informacji o etapie nabywania gruntu przez gminę pod budowę drogi z Folusza do Zielonej
Łąki,
Radna Bandosz interpeluje w sprawie:
- wyrównania i naprawy ul. Cmentarnej w Kowalewie,
Radny Załustowicz interpeluje w sprawach:
- utwardzenia drogi na osiedlu Mieszka I, ul. Przemysława II,
- sprawdzenia oświetlenia na ul. Mieszka I ,
- informacji, czy w posiadaniu UMiG na osiedlu Mieszka I jest grunt pod wykup na budowę
garaży przez osoby fizyczne,
Radny Suska interpeluje w sprawach:
- drogi gminnej przy posesji nr 5 w Jankowie,
- położenia asfaltu na ul. Polnej w Kuczkowie,
Radny Dryjański interpeluje w sprawie:
- budowy dalszego etapu chodnika z miejscowości Suchorzew do miejscowości Kotlin
i z miejscowości Piekarzew do miejscowości Pleszew,
Radny Żychlewicz interpeluje w sprawie:
- oświetlenia na ul. Szpitalnej,
Radny Ładziński interpeluje w sprawie:
- wyrównania drogi na ul. Sienkiewicza w Kowalewie,
Wiceprzewodniczący Grobys interpeluje w sprawie:
- kontroli korzystania z miejsc parkingowych dla inwalidów,
Radna Garsztka odniosła się do wypowiedzi radnego Grobysa 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.
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Radny Kowcuń interpeluje w sprawach:
- usytuowania znaku zakaz zatrzymywania się i postoju na ul. L. Kaczyńskiego,
- umieszczenia pojemników na psie odchody na ulicach: Modrzewskiego, Reja,
Kochanowskiego,
- wykazu ilościowego osób zatrudnionych w UMiG i jednostkach podległych, a będących
mieszkańcami innych gmin.

Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając radnemu Wasielewskiemu wyjaśnił, że ilość miejsc parkingowych
w obrębie Pl. Kościelnego, Rynku i ZSP nr 2 będzie przeanalizowana. Następnie odnosząc się
do interpelacji radnego Kusiakiewicza w sprawie Folusza poinformował, że negocjacje
z właścicielami gruntów były przeprowadzone. Niestety wnioskowane kwoty były duże
pomimo, iż droga idzie tylko do działek prywatnych. Podjęto działania, aby przygotować
dojazd do pozostałych nieruchomości. Środki w budżecie są, ten element drogi będzie
robiony. W dniu wczorajszym wpłynęło kolejne pismo od dwóch właścicieli, aby dokonać
wykupu, niestety kwota dwukrotnie przewyższa uchwaloną w dniu dzisiejszym kwotę pod
działalność inwestycyjną. Podejmiemy negocjacje, ale jeżeli będzie bariera cenowa, to będzie
trzeba podjąć odpowiednie decyzje. Kolejno w kwestii drogi w Zielonej Łące odpowiedział,
że jest przygotowywana dokumentacja i wg wcześniejszych zapewnień miały być
uruchomione dodatkowe środki w ramach WRPO i gdyby były to jest to droga numer jeden
do zgłoszenia. Ponadto nie ma jeszcze decyzji co będzie robione w ramach schetynówek,
dlatego przyjmujemy to jaką pierwszy wniosek. Koszt tej inwestycji jest duży dlatego
liczymy na środki zewnętrzne. Nawiązując do interpelacji radnej Bandosz i radnego Suski
poinformował, że są środki na pewne prace remontowe i w ramach tych środków drogi będą
zrobione. Odpowiadając radnemu Załustowiczowi wyjaśnił, że w budżecie jest tylko
i wyłącznie ul. Mieszka, nie przewiduje się dokończenia drogi ul. Przemysława II. Kolejno
wskazał, że jeżeli będą nieruchomości pod wykup na budowę garaży przez osoby fizyczne
w zasobach UMiG, to procedura wyceny zostanie podjęta. Następnie odnosząc się do
interpelacji radnego Dryjanskiego w sprawie budowy chodnika poinformował, że 2 tygodnie
temu wpłynęła negatywna opinia GDDKiA. Nie ma uwzględnionych środków na budowę
chodnika, pomimo wcześniejszych deklaracji prac jakie miały być zrobione. Z naszej strony
była deklaracja przygotowania dokumentacji i wykupu terenów od osób prywatnych.
Nawiązując do interpelacji w sprawie oświetlenia wyjaśnił, że jest pewien problem. Spółka
oświetleniowa zmieniła podwykonawcę, który miał robić wszystkie naprawy, niestety ten
zrezygnował i w tym momencie musi być wybrany nowy. Na ul. Szpitalnej oświetlenie już
jest. Odpowiadając radnemu Ładzińskiemu wyjaśnił, że są środki na pewne prace remontowe
i w ramach tych środków droga będzie zrobiona. Odbyły się rozmowy w centrali PKP
w Poznaniu. Przewiduje się, że do końca III kwartału cała procedura pomiarów geodezyjnych,
uregulowania stanu prawnego, wyceny powinna być załatwiona. Na wniosek grunty będą
przekazane i wówczas dopiero będzie można mówić o prawdziwym remoncie. Następnie
odnosząc się do interpelacji radnego Grobysa wskazał, że osoby kontrolujące miejsca
parkingowe wystawiają mandaty, aczkolwiek nie ma ewidencji, czy mandat wystawiono
z tytułu zajęcia miejsca dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z tym co powiedziała radna
Garsztka warto jeszcze poczekać na zmianę przepisów. Nawiązując do interpelacji radnego
Kowcunia poinformował, że będzie przesłane pismo do Wojewody, sprawa będzie
analizowana. Na pozostałe interpelacje odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
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Do pkt 10 Sprawy różne.
Burmistrz poinformował radnych, że z mocy prawa w miesiącu czerwcu wygasa uchwała
o ulgach i zwolnieniach dla przedsiębiorców. Postępują już prace nad nowym dokumentem.
W obecnym dokumencie są zwolnienia z tytułu wybudowania nowej nieruchomości,
zatrudnienia osób, odnowy elewacji. W miesiącu maju planuje się przygotować stosowną,
nową uchwałę. Dlatego Burmistrz poprosił Przewodniczących Klubów, aby na bazie starej
uchwały zapoznali się z nią i podali propozycję zmian. Kolejno poinformował, że 28 lutego
2014 r. odbędzie się gala Pleszewianin Roku 2013 i radni mogą sobie już zarezerwować ten
termin.
Radny Żychlewicz poinformował, że zmienił się Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad z mężczyzny na kobietę. Zatem być może łatwiej będzie nam się porozumieć.
Warto wszystkie odrzucone wnioski przesłać raz jeszcze, być może będzie na nie nowe
spojrzenie.
Radny Sitnicki nadmienił, że w telewizji regionalnej oglądał materiał, w którym Burmistrz
informował, że jest możliwość obniżenia podatku śmieciowego. Radny poprosił
o szczegółowe informacje.
Radny Kaczmarek zapytał dyrektor MGOPS w Pleszewie o zmiany jakie wprowadza
w strukturze organizacyjnej jednostki? Poprosił o omówienie teraz, bądź przedstawienie na
piśmie, co zmieni się w strukturach, jaki jest cel zmian?
Radny Gorzeliński odniósł się do wygasającej w czerwcu uchwały o ulgach i zwolnieniach
dla przedsiębiorców. Zapytał, czy poprzedni dokument podlegał konsultacji, ponieważ
zostawienie tematu na miesiąc maj może być zbyt późne.
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że zima jest nietypowa, ale jednak po stopnieniu
lodów ukazały się duże ubytki na drogach. Należy to zabezpieczyć, ponieważ mogą być
poważne uszkodzenia samochodów.
Radny Wasielewski poruszył temat korporacji taksówkowych. Jak wygląda kontrola,
ponieważ docierają sygnały, że nie wszystkie taksówki mają uprawnienia?
Burmistrz odpowiedział radnemu Sitnickiemu, że pytanie prowadzącej brzmiało: „na ile
wzrosną opłaty w podatku śmieciowym”? Zatem odpowiedź brzmiała, że: „nie przewidujemy
wzrostu opłat, można będzie ewentualnie mówić o obniżkach”. Na posiedzeniu Zespołu ds.
Odpadów, w którym uczestniczą poszczególni przedstawiciele Klubów była przedstawiona
sytuacja. Dane były dostępne, analiza jest prowadzona na bieżącą. Burmistrz zapewnił, że na
chwilę obecną nie są przewidywane żadne podwyżki. Kolejno poinformował radnego
Gorzelińskiego, że uchwała wymaga opinii. Dlatego uwagi muszą być przekazane
zdecydowanie wcześniej. Mając projekt uchwały musi ona być przesłana do UOKIK z prośbą
o opinię. Następnie trzeba uchwalić dokument i mieć wzgląd na fakt, iż podlega on publikacji.
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował radnego Wasielewskiego, że kontrola taksówek
w takim zakresie w jakim Urząd ma możliwości jest prowadzona. Wiadome jest, że występuje
konflikt wśród osób prowadzących w Pleszewie taksówki. Dlatego pewnych kwestii nie jest
się w stanie rozwiązać i skontrolować.
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Radny Żychlewicz zaapelował do społeczeństwa w temacie zbiorki odpadów. Nadal jest
wiele nieprawidłowości dotyczących wyrzucania śmieci gdzie popadnie. Przedsiębiorstwo
może na tym zarobić i cena może być jeszcze niższa. Społeczeństwo powinno działać we
własnym interesie.
Pani Agnieszka Kusiak Dyrektor MGOPS w Pleszewie odpowiedziała radnemu
Kaczmarkowi, że zmiany organizacyjne jakie zaplanowano w ośrodku mają iść w kierunku
takim, aby ośrodek w jak największym stopniu służył podopiecznym, służył społeczeństwu
i sprawnie realizował wszystkie zadania jakie na nim spoczywają. Szersza odpowiedź
zostanie udzielona na piśmie.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Następnie zamknął
obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Paulina Mielcarek

Olgierd Wajsnis
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