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Protokół nr XXXII/2014 

z XXXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 marca 2014 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00 

, a zakończono o godz. 14
30

. 

 

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 protokółu. 

 

Otwarcia XXXII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na 

sali znajduje się 19 Radnych (nie ma radnych Klaka i Kuberki), czyli Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 

 

Burmistrz zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał w pkt. 5 s) w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Pleszewie oraz 5 t) w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku 

od nieruchomości. Zostaną one wprowadzone do porządku obrad kolejnej sesji Rady 

Miejskiej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w zdjęcie z porządku obrad projektów 

uchwał w pkt. 5 s) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie oraz 5 t) w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) zdjęła z porządku obrad projekty 

uchwał w pkt. 5 s) w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie oraz 5 t) w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. 

 

 

Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego  2014 r.  

4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5) Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 

– 2032, 

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,  

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku,  

d. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,  
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e. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014,      

f. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016, 

g. zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2014 rok, 

h. zmiany uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2014 rok, 

i. przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy w Pleszewie,  

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie  mienia komunalnego, 

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego, 

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia 

komunalnego,  

m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego, 

n. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy 

Pleszew w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 

dzień 25 maja 2014 r., 

o. zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto  

i Gminę Pleszew, 

p. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie, 

q. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej, 

r. zmiany uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 

1999 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 

s. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

t. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, 

u. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele 

parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,  

v. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

w. skargi Pani Zofii Kaczor. 

     

6) Interpelacje radnych. 

7) Odpowiedzi na interpelacje.  

8) Sprawy różne. 

 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr XXXI/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. 

 

 

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 17 w pozycji 11 zapytał o nagrody 

sportowe, czy osoby, które je otrzymały muszą mieć wystawiane PIT-y? Gdyby zmienić 

nazewnictwo z nagród na stypendia sportowe być może podejmowane działania nie byłyby 

konieczne. 

 

Radny Gorzeliński odnosząc się do zarządzenia nr 10 w sprawie zmiany budżetu poprosił  

o wyjaśnienie czego dotyczy wzrost z tytułu wyceny i ekspertyz, po zmianie jest 45 000 zł. 

Kolejno odnosząc się do zarządzenia nr 22 również w sprawie zmiany budżetu poprosił  

o wyjaśnienie czego dotyczy wzrost w rozdziale dotyczącym promocji z 6 000 zł na 14 500 zł 

wydatki na telefony komórkowe, mobilne. Ponadto jest mowa o projekcie „Umiem pływać” 

na kwotę 87 900 zł, również poprosił o przybliżenie tematu. Następnie odnosząc się do 

zarządzenia nr 21 w sprawie dotacji na organizacje pozarządowe, którą otrzymały Azymut, 

UKS Trójka i Stowarzyszenie Miast Partnerskich poprosił o wyjaśnienie jakich zadań to 

dotyczy. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak nawiązując do zapytania radnego Wasielewskiego poinformował, że 

odpowiedź będzie udzielona w przerwie. Następnie odnosząc się do zapytania radnego 

Gorzelińskego w sprawie dotacji na organizacje pozarządowe wyjaśnił, że UKS Trójka 

otrzymało środki na „Akademię wodnego przedszkolaka”, czyli zajęcia nauki pływania dla 

dzieci z przedszkoli. Stowarzyszenie Miast Partnerskich ma standardowo co roku 

przyznawaną kwotę 15 000 zł, jest to częściowy udział w wyjazdach organizowanych do 

miast partnerskich Pleszewa. Natomiast Azymut jest to spływ kajakowy organizowany przez 

stowarzyszenie trzeźwościowe. Kwota 87 900 zł dotyczy projektu „Umiem pływać”, który 

jest skierowany do klas trzecich szkół podstawowych. Projekt będzie realizowany do miesiąca 

czerwca włącznie, natomiast od września do grudnia nastąpi kontynuowany i będzie dotyczył 

obecnych klas drugich. Jest to wspólny projekt złożony poprzez Zarząd Powiatowy LZS oraz 

Wojewódzki Zarząd LZS. Z terenu powiatu pleszewskiego uczestniczą w tym projekcie 

wszystkie gminy. Jest to 50% dofinansowania.  

 

Burmistrz nawiązując do zapytania radnego Gorzelińskiego w sprawie zarządzeń nr 10 i 22 

poinformował, że trwa analiza i odpowiedź będzie udzielona w przerwie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 

i ich realizacji. 

 

 

Do pkt 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 

2032,  
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Radny Gorzeliński zapytał, czy przypadkiem w kolumnach 12.6 i 12.6.1 nie powinny być  

w 2014 r. ujęte pewne kwoty, ponieważ teraz są wpisane tylko zera? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma wytycznych RIO w kwestii pobierania kredytów 

związanych z realizacją programów pomocowych, należy je w odrębnej pozycji wykazywać. 

Póki co takich kredytów nie ma, dlatego są wpisane zera. 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że zapisano to jako wydatki na wkład, dlatego radny uważa, że 

jeżeli są podpisane umowy na środki unijne, gdzie konieczny był dla zabezpieczenia wkład 

własny, to w tych kolumnach powinny być ujęte wydatki na zadanie, ale nie finansowane ze 

środków unijnych, podpisane po 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/391/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. Uchwała 

stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

 

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014, 

 

Radny Wasielewski zapytał o zwiększenie w planie wydatków majątkowych o kwotę 130 000 

zł zadania place zabaw w mieście i gminie Pleszew? 

 

Radny Gorzeliński odnosząc się do uzasadnienia zadał szereg pytań: w dochodach jest mowa, 

że zostały zwiększone poprzez odzyskany podatek VAT z zadań inwestycyjnych z lat 2008 -

2012, jakie to były zadania; sąd zasądził środki dla ZSP nr 3 w kwocie 8 780 zł, z jakiego 

tytułu; z czego wynika duże zmniejszenie na budowie kanalizacji sanitarnej Pleszew-

Prokopów kwota 380 000 zł; pojawiły się nowe zadania inwestycyjne, drogowe m.in. remont 

chodnika na ul. Gdańskiej 50 000 zł, budowa drogi wraz z odwodnieniem Korzkwy-Kowalew 

- projekt 40 000 zł, zwiększenie planu wydatków o kilkadziesiąt tysięcy w różnych zadaniach 

np. remonty dróg w Lubomierzu (która to jest), Lenartowicach, Suchorzewie; z czego to 

wszystko wynika? Kolejno budowa boiska w ZSP nr 1 kwota 10 000 zł,  dotyczy ona projektu 

czy innych działań? Następnie w pomocy społecznej zdjęto dotację w wysokości 100 000 zł, 

częściowo te środki przesunięto do rozdziału 85295, kwota 60 000 zł na zadanie: Poparcie 

społeczne dla osób z zaburzeniem psychicznym „Akademia kreatywności”, zatem czego ono 

dotyczy. Ostatnie pytanie wiąże się ze zwiększeniem środków na placach zabaw, jaki będzie 

zakres prac dla placu zabaw w parku miejskim, kwota 80 000 zł? 

 

Radny Kusiakiewicz odnosząc się do inwestycji przebudowy drogi Marszew-Prokopów 

zapytał, czy jest już potwierdzona realizacja zadania? Środki z Lasów Państwowych miały 

być przesunięte na Program Przebudowy Dróg Lokalnych, ale ostatnie wydarzenia polityczne 

spowodowały, że przeznaczono je na dofinansowanie zasiłków rodzinnych dla matek 

wychowujących niepełnosprawne dzieci.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak nawiązując do zapytań radnych Wasielewskiego i Gorzelińskiego 

dotyczących placów zabaw poinformował, że są to drobne kwoty związane są  

z uzupełnieniami, ponieważ wartości były wpisane netto. Natomiast kwota 80 000 zł 
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przeznaczona na plac zabaw w parku miejskim dotyczy budowy całkowicie nowego obiektu. 

Niestety obecny nie nadaje się już do naprawy. Kolejno odpowiedział w temacie budowy 

boiska przy ZSP nr 1, że wskazana kwota jest symboliczną. Co jakiś czas pojawiają się pewne 

zewnetrzne środki finansowe. Spółka Sport Pleszew złożyła już wniosek na budowę bieżni 

tartanowej. Ministerstwo Sportu od czasu do czasu ogłasza konkursy na modernizacje boisk, 

dlatego pewne prace będą wykonane, mowa tu szczególnie o likwidacji stawu i wycince. 

Następnie wyjaśnił, że środki dla ZSP nr 3 dotyczą wypłaty odszkodowania, ponieważ grupa 

młodocianych jakiś czas temu zalała szkołę. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek nawiązując do zapytania dotyczącego budowy boiska przy ZSP 

nr 1 dodał, że środki dotyczą aktualizacji projektu. Następnie w kwestii przebudowy drogi 

Marszew-Prokopów przyznał, że część kwoty zdjęto, ponieważ odcinek w Prokopowie, tam 

gdzie będzie przebudowywana droga powiatowa, będzie przekazany do realizacji 

Przedsiębiorstwu Komunalnemu w ramach POIiŚ. Kolejno projekt drogi Korzkwy-Kowalew, 

to odcinek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Pojawiły się informacje, że 

są zainteresowane firmy zabudową tego terenu, dlatego są to wstępne przygotowania do 

budowy drogi. Następnie remont chodnika na ul. Gdańskiej ma miejsce ze względu na 

oszczędności poczynione przy realizacji innej inwestycji i wnioski mieszkańców osiedla. 

Będzie zmieniony układ płyt i wypełnienie kostką.  

 

Burmistrz odnosząc się do kwestii przebudowy drogi Marszew-Prokopów poinformował, że  

z Lasów Państwowych miała być przesunięta kwota 900 000 000 zł na wszystkie drogi  

w Polsce. Po zmianie ma to być kwota 700 000 000 zł i samorządy mają ją otrzymać. W dniu 

wczorajszym pojawiła się informacja, że Wojewoda Świętokrzyski poinformował samorządy 

jaka kwota wpłynie i ile dróg będzie robionych. My na chwilę obecną od Wojewody 

Wielkopolskiego takiej informacji nie posiadamy. 

 

Skarbnik nawiązując do zapytania radnego Gorzelińskiego poinformowała, że w ubiegłym 

roku zwrócono VAT za wydatki bieżące obliczane w strukturach, a teraz ma miejsce drugi 

etap, czyli będziemy odzyskiwać VAT z inwestycji. W tym roku dotyczy to następujących 

inwestycji: kanalizacja sanitarna w Kowalewie, kanalizacja sanitarna w Zielonej Łące, 

budowa rurociągu w miejscowości Brzezie, kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowej  

w Pleszewie, kanalizacja sanitarna na ul. S. Batorego w Pleszewie, kanalizacja sanitarna ulic 

Kaliska-Piaski w Pleszewie. Do roku 2020 wyliczono wartości odzyskiwanego VAT. 

 

Radny Gorzeliński zapytał, czy z tych lat, w tym roku VAT będzie odzyskiwany? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że dotyczy to inwestycji z lat dawniejszych. Dokładnych dat w tym 

momencie nie pamięta, ale kanalizacja sanitarna w Kowalewie była najprawdopodobniej  

w 1997 r., inwestycje są do 2013 r. Odzyskiwanie VAT następuje zgodnie z przepisami, jest 

na to 10 lat, w proporcjach ustalonych w zależności kiedy była budowa. 

 

Radny Gorzeliński odniósł się jeszcze do pomocy społecznej przesunięć i zmniejszenia 

dotacji zapytał również, czy kwoty netto dotyczyły trzech dróg? Ponadto poprosił  

o odpowiedź na pytania o drogi Lubomierz, Lenartowice i Suchorzew, dlaczego jest 

zwiększenie i której drogi w Lubomierzu inwestycja dotyczy? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że po dokładnej analizie i „podejściu” pod kosztorys 

inwestorski okazuje się, że wyliczenia zrobione w listopadzie przy konstruowaniu budżetu są 

niedoszacowanie. Kolejno droga w Lubomierzu to odcinek zlokalizowany jadąc główną drogą 
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powiatową skręcając w lewo w kierunku wsi Lubomierz. Kwota 60 000 zł w pomocy 

społecznej dotyczy zadania skierowanego dla osób niepełnosprawnych na wniosek 

Stowarzyszenia prowadzącego ŚDS w Pleszewie. Do tej pory było dofinansowanie dotacji 

Wojewody, a w tym momencie chcemy rozszerzyć ofertę skierowaną dla tych właśnie osób. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta  

i Gminy Pleszew na  rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/392/2014 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

 

c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew w 2014 roku. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/393/2014 w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2014 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

 

d. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe    

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przedłużenia czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/394/2014 w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

 

e. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 

2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/395/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.  

w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  
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i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 

 

 

f. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2016, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie 

Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 

2016. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/396/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w 

sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 

2016. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

 

g. zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 

2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/397/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

 

h. zmiany uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 

2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/398/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik 

nr 13 protokołu. 
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i.  przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

w Pleszewie, 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że nowa biblioteka jest pobudowana już od dobrych kilku lat, 

zatem dlaczego dopiero teraz przekazujemy ten teren? 

 

Burmistrz odpowiedział, że biblioteka miała inną formę przekazania. W tej chwili ma miejsce  

porządkowanie stanu jednostek kultury, na kolejnych sesjach będą stosowne uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości 

na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/399/2014 w sprawie 

przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

 

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie  mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Bronowie  mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/400/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie  mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

 

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/401/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

 

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/402/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/403/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego. Uchwała stanowi 

załącznik nr 18 protokołu. 

 

 

n. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 

2014 r., 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach posłów do 

Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/404/2014 w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

 

o. zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 

2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/405/2014 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

 

p. ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak przedstawił prognozy demograficzne w odniesieniu do szkoły  

w Kuczkowie. Formalnie organem prowadzącym nie jest już Miasto i Gmina Pleszew, ale 

nadal jest to szkoła publiczna, która funkcjonuje w budynku komunalnym. W chwili obecnej 

do szkoły uczęszcza 56 uczniów, a od kolejnego roku szkolnego będzie wzrost do 72 młodych 

mieszkańców okolic Kuczkowa, Jankowa i Krzywosądowa. Wzrost wynika z bardzo licznego 

oddziału przedszkolnego. Liczba dzieci w przedszkolu to 51, a od września spadnie do 40 

dzieci. Budżet placówki to 526 000 zł. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia obwodu 

Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/406/2014 w sprawie ustalenia 

obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier”  

w Kuczkowie. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

 

q. nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej, 

 

Pan Maciej Grzesiński Dyrektor ZSP w Sowinie Błotnej przedstawił wniosek o nadanie 

Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej imienia: „Publiczna Szkoła Podstawowa 

w Sowinie Błotnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania imienia Publicznej 

Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/407/2014 w sprawie nadania 

imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sowinie Błotnej. Uchwała stanowi załącznik nr 22 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje i życzenia wysokich wyników w nauce szkole pod tak 

znamienitym patronatem. 

 

 

r. zmiany uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że zmiana jest podyktowana inicjatywą, która od pewnego 

czasu jest konsultowana z lokalnym środowiskiem, mowa tu o budżecie obywatelskim. 

Przedstawił harmonogram, drogę dochodzenia do zmian, które mają się dokonać przy 

konstruowaniu budżetu na 2015 rok. Proces tworzenia budżetu obywatelskiego rozpoczął się 

w listopadzie 2013 r. W grudniu odbyły się konsultacje z udziałem osoby, która zajmuje się 

podobną problematyką w Urzędzie Miejskim w Poznaniu, panem Maciejem Milewiczem.  

W styczniu trwały prace nad stworzeniem regulaminu, a w marcu odbyły się kolejne 

konsultacje. Podjęcie uchwały daje formalną możliwość przystąpienia przez Burmistrza do 

prac nad budżetem obywatelskim na 2015 rok. 

 

Radny Gorzeliński zaznaczył, że w uchwale jest zmieniany tylko jeden paragraf, cała reszta 

pozostaje bez zmian w tym również załącznik do uchwały z 1999 r. Dlatego zapytał, czy 

zatem wg treści załącznika nr 1 będą przeprowadzane konsultacje społeczne do budżetu 

obywatelskiego, czy też będą się tyczyły wszystkiego innego oprócz budżetu obywatelskiego? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że uchwała dotyczy tylko konsultacji społecznych, czyli 

odpowiedzi „tak”, „nie”. Natomiast zmiana dotyczy tylko budżetu obywatelskiego, ponieważ 

kompetencje na etapie projektowania budżetu ma Burmistrz, dlatego jest wyjątek  

w paragrafie.  Spotkanie, które się odbywały miały na miejscu wypracowanie stanowiska do 

zarządzenia Burmistrza. 

 

Radny Gorzeliński oznajmił, że uchwała z 1999 r. nie jest zbyt obszernym dokumentem. 

Zmiana wskazuje, że budżet obywatelski został wyłączony z procedury, ale zapisano jedynie, 
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że decyzje w sprawie konsultacji podejmuje Burmistrz. Nie ma natomiast nic o miejscu  

i terminie, zatem gdzie to będzie ujęte? 

 

Burmistrz wyjaśnił, że z chwilą podjęcia uchwały wszystko będzie ujęte w odrębnym 

zarządzeniu, ale kompetencje Burmistrza będą dotyczyły tylko formy budżetu 

obywatelskiego. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/408/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwała stanowi załącznik nr 23 protokołu. 

 

 

s. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/409/2014 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 24 protokołu. 

 

 

t. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 

Marszewska, Glinki w Pleszewie, 

 

Radny Gorzeliński zgodnie z uzasadnieniem poprosił o wyjaśnienia z jakiego powodu 

Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność wcześniej podjętego dokumentu? Ponadto 

zapisano, że w styczniu br. wyłożono projekt uchwały do dyskusji i wglądu. Wskazano, że na 

dyskusję publiczną nikt z zainteresowanych nie przybył i nie zgłoszono uwag do projektu. 

Natomiast w załączniku nr 2 do uchwały jest mowa, że w ustawowym terminie wpłynęła 

uwaga pana Henryka Mechlińskiego. Zatem, czy czegoś nie ma, czy jest gdzieś za dużo? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek wyjaśnił, że Wojewoda unieważnił poprzedni dokument tylko  

i wyłącznie dlatego, że sprawa dotyczyła zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej. W planie 

zagospodarowania nie ujęto gabarytów, wielkości budynków gospodarczych i garaży. Był to 

jedyny zarzut. Wojewoda stwierdził, że takie zapisy muszą być. Konstruując plan nie 

uczyniono tego z faktu, iż na terenie ul. Marszewskiej, czyli naszego budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego nie ma miejsca na taką zabudowę. Niestety Wojewoda miał inne zdanie  

i inne wymogi, dlatego naniesiono poprawkę. Na drugą część pytania odpowie Kierownik 

Wydziału Architektury. 

 

Pan Jarosław Krawczyk Kierownik Wydziału Architektury wyjaśnił, że pierwszy zapis 

dotyczy tzw. dyskusji publicznej, na której nikogo nie było i tym samym nie zgłoszono 

żadnych uwag. Natomiast wpłynął wniosek na piśmie i drugi zapis dotyczy właśnie tej uwagi. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki  

w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/410/2014 w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 

Marszewska, Glinki w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 25 protokołu. 

 

 

u. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym 

p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.  

w Lenartowicach. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/411/2014 w sprawie 

przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. 

Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach. Uchwała stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

v. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXII/412/2014 w sprawie wyrażenia 

zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

Uchwała stanowi załącznik nr 27 protokołu. 

 

 

w. skargi Pani Zofii Kaczor, 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszyscy radni otrzymali wypracowane w powyższej 

sprawie stanowisko Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały nie został przedłożony, ponieważ 

nie było znane stanowisko Rady Miejskiej, czy uznaje skargę za zasadną, czy też za 

niezasadną. Jeżeli nie będzie dyskusji i wszystko będzie zmierzało w stronę odrzucenia skargi 

radni przyjmą projekt, w którym uznaje się skargę za niezasadną. W związku z powyższym 

zapytał, czy radni mają wątpliwości co do Stanowiska Komisji Rewizyjnej, czy są pytania do 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? 

 

Przewodniczący Rady nie widząc zgłoszeń przedstawił projekt uchwały, który uznaje skargę 

pani Zofii Kaczor za niezasadną. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi Pani Zofii Kaczor. 
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Rada Miejska poprzez głosowanie 18 za, 1 wstrzymujący się podjęła uchwałę nr 

XXXII/413/2014 w sprawie skargi Pani Zofii Kaczor. Uchwała stanowi załącznik nr 28 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Do pkt 6 Interpelacje radnych. 

 

Radny Żychlewicz interpeluje w sprawie: 

- sprzątania miasta po zimie, 

 

Radny Suska interpeluje w sprawie: 

- remont ul. Południowej i Parkowej w Kuczkowie, 

 

Radny Wasielewski interpeluje w sprawie: 

- uporządkowania i odnowienia pasów zieleni na ulicy Niesiołowskiego przy drodze krajowej 

nr 12, 

 

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach: 

- oczyszczenia ulic i chodników z zalęgającego po zimie piasku, 

- zakupu defibrylatora dla Parku Wodnego Planty, 

 

Radny Borkowski interpeluje w sprawie: 

- wydania folderu promującego MiG Pleszew w języku niemieckim i francuskim, 

 

Radny Kowcuń interpeluje w sprawie: 

- rozważenia założenia sygnalizacji świetlnej, łącznie z powiatem pleszewskim na 

skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Lipowej w Pleszewie,  

 

Radny Gorzeliński interpeluje w sprawie: 

- uporządkowania terenu na ul. Mieszka I i Poniatowskiego, 

- planowanych dochodów z tytułu opłaty za odpady komunalne, 

 

Radny Grobys interpeluje w sprawie: 

- modernizacji ul. Kossaka w Pleszewie, 

 

Radny Dryjański interpeluje w sprawach: 

- poprawy warunków bezpiecznego przejścia przez jezdnię, droga krajowa nr 11/12 w 

miejscowości Suchorzew-Piekarzew, 

- utwardzenia drogi gminnej Ludwina-Gminka, 

 

Radny Załustowicz interpeluje w sprawie: 

- informacji, czy w posiadaniu UMiG na osiedlu Mieszka I jest grunt pod wykup na budowę 

garaży przez osoby fizyczne, 

 

Radna Kusiakiewicz interpeluje w sprawie: 

- wyłonienia wykonawcy zastępczego, który naprawi drogę biegnącą od skrzyżowania  

w Zielonej Łąki do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku Taczanowa, 

 

Radny Lis interpeluje w sprawie: 
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- przeznaczenia oszczędności z budowy ul. Kieślowskiego w Pleszewie na chodnik na ul. 

Chopina w Pleszewie. 

 

 

Do pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Gorzelińskiemu wyjaśnił, że na terenie 

ul. Mieszka I i Poniatowskiego odbyła się już wizja. Teren rzeczywiście nadal pozostaje  

w nieporządku. W najbliższym czasie wszystko zostanie uporządkowane, będzie wywieziony 

gruz z nadmiarem ziemi. Na terenie zostanie wysiana trawa. Wykonawca musi doprowadzić 

wszystko do takiego stanu jaki był poprzednio. 

 

Burmistrz odpowiadając radnemu Kaczmarkowi i Żychlewiczowi wyjaśnił, że na stronie 

internetowej jest już harmonogram sprzątania miasta po zimie. Dotyczy to tylko i wyłącznie 

dróg gminnych. Następnie odnosząc się do drugiej interpelacji radnego Kaczmarka 

poinformował, że w miesiącu kwietniu będzie przyjęcie sprawozdania Spółki Sport Pleszew  

i zapewne jakieś pieniądze się znajdą. Decyzja o zakupie defibrylatora zapadnie w kwietniu. 

Nawiązując do interpelacji radnego Suski poinformował, że w budżecie nie ma środków na 

żadne większe remonty. Odpowiadając radnemu Wasielewskiemu wyjaśnił, że będzie 

skierowane pismo do GDDKiA, aby móc zrealizować dany odcinek. Kolejno odnosząc się do 

interpelacji radnego Borkowskiego poinformował, że będzie dokonana analiza jakimi 

środkami dysponuje Wydział Promocji i jakie są plany na realizację materiałów 

promocyjnych miasta. Nawiązując do interpelacji radnego Kowcunia wskazał, że konieczne 

jest wystąpienie z wnioskiem do Starosty Pleszewskiego odnośnie dróg na ul. Słowackiego  

i ul. Lipowej. Jeżeli będzie chęć współpracy zapewne w jakimś procencie będzie można się 

dołożyć do sygnalizacji świetlnej. Odpowiadając radnemu Grobysowi i Lisowi wyjaśnił, że 

radni zapewne wiedzą, iż budżet składa się nie tylko z wydatków, ale i z dochodów. Owszem 

na wydatkach zaoszczędzono, ale do końca nie wiadomo jakie będą ostatecznie dochody. 

Dopóki nie będzie w czerwcu pełnego obrazu wpływów do budżetu, nie będzie możliwości 

zwiększenia o wskazane zadania. Następnie odnosząc się do interpelacji radnego 

Dryjańskiego poinformował, że będzie skierowane pismo do GDDKiA. Wniosek 

mieszkańców wsi Suchorzew i Piekarzew jest całkowicie popierany. Kolejno w kwestii drogi 

Ludwina-Gminka wskazał, że wszystko jest uwarunkowane środkami jakie będą do 

dyspozycji w miesiącu czerwcu. Odpowiadając radnemu Załustowiczowi wyjaśnił, że 

odpowiedź na interpelację powinna być materiałach sesyjnych. Decyzja jest pozytywna, 

wszczęto procedurę wyceny gruntów. Następnie zgodnie z ustawą o gospodarce 

nieruchomościami będą czynione działania. W niedługim terminie czasowym będzie przetarg 

nieograniczony na sprzedaż gruntu. Następnie odnosząc się do interpelacji radnego 

Kusiakiewicza poinformował, że zadanie było realizowane przez Przedsiębiorstwo 

Komunalne i będą podjęte działania, aby wszystkie sprawy jakie firma nie wykonała schodząc 

z budowy zostały dokończone. Na pozostałe interpelacje odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie. Kolejno Burmistrz korzystając z głosu udzielił uzupełniającej informacji na pytanie 

radnego Kusiakiewicza zadane przy omawianiu uchwał budżetowych. Otóż w trakcie sesji 

wpłynęła informacja Wojewody Wielkopolskiego i otrzymaliśmy 50% wartości 

kwalifikowanej na zadanie przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Marszew-Prokopów. 

Ustalone są dwa terminy do 4 kwietnia potwierdzenie, że będziemy zadanie realizować i 

drugi termin zakończenia zadania do 30 listopada br. Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia jest już przygotowana, zatem zapewne w pierwszych dniach kwietnia będzie 

ogłoszony przetarg na budowę tej drogi. 
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Do pkt 8 Sprawy różne. 

 

Skarbnik udzieliła odpowiedzi na pytania zadane w trakcie sesji. Otóż zwiększenie w dziale 

gospodarki mieszkaniowej o 15 000 zł dotyczy zakresu ekspertyz i opinii potrzebnych dla 

zadania: Ekspertyza techniczna budynku przy Pl. Kościelnym 1, a także w związku ze zmianą 

przepisów i oddawania w trwały zarząd, regulowania gospodarką, mieniem dla instytucji 

kultury, zlecono sporządzenie wycen nieruchomości na potrzeby urzędu dotyczących tych 

spraw. W związku z powyższym nastąpiło przesunięcie z paragrafu usług na taki jaki 

obowiązuje w klasyfikacji. Kolejno zwiększenie wydatków w rozdziale promocji odnosi się 

do usługi PISK. Jest większe zapotrzebowanie przesyłania informacji o ważnych 

wydarzeniach kulturalnych w naszej gminie. Następnie odpowiadając na pytanie dotyczące 

opodatkowania nagród sportowych wyjaśniła, że zwrócono się o interpretację do Ministerstwa 

Finansów. W dniu 9 lipca 2013 r. otrzymano odpowiedź, iż nagrody przyznawane na 

podstawie naszej uchwały dla wszystkich osób w granicy wiekowej od 11 do 25 lat podlegają 

opodatkowaniu, dlatego PIT musi być wystawiony. 

 

Burmistrz uzupełnił odpowiedź pani skarbnik w kwestii budynku przy prokuraturze. 

Przypomniał, że budynek otrzymano ze Skarbu Państwa i przekazywał go Starosta 

Pleszewski. Po przekazaniu budynku, po czasie dotarł komplet dokumentów i wśród nich była 

decyzja nakazowa wyłączenia budynku z eksploatacji, niestety nikt wcześniej o tym nie 

powiedział. Konsekwencje ekspertyz i innych działań, kosztów były właśnie z tym związane.  

W dniu dzisiejszym budynek jest zabezpieczony, są inne decyzje i można funkcjonować, 

aczkolwiek spotkała nas niemiła niespodzianka. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych do końca kwietnia. Kolejno poinformował, że w terminie 22-26 maja jest 

organizowany wyjazd do miasta partnerskiego Westerstede, chętni radni mogą zapisywać się 

w Biurze Rady. 

 

Radny Wasielewski odnosząc się do wypowiedzi pani Skarbnik nadmienił, że co do nagród 

wie, iż są one opodatkowane, ale jak wygląda kwestia ze stypendiami sportowymi? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że musi przeanalizować przepisy i być może są inne regulacje. 

 

Radny Gorzeliński nawiązał do zebrań z mieszkańcami, na których się mówi, że miasto 

wygospodarowało nadwyżkę 9 000 000 zł. Faktycznie ze sprawozdań to wynika, nasuwa się 

jednak pytanie ile z tych 9 000 000 zł leżało na rachunku gminy? Kolejno odniósł się do 

odpowiedzi na interpelację, która była złożona w grudniu i dotyczyła utrzymania strony 

internetowej gminy oraz kosztów wykonania tej strony. Wskazano w niej, że stronę 

wykonano za kwotę ok. 4 900 zł netto, miesięczny koszt utrzymania tej strony to 540 zł netto, 

a aktualizacje realizują pracownicy urzędu. Zatem za co płacimy kwotę 540 zł netto skoro 

pracownicy ją aktualizują? Następnie nawiązał do zestawienia przekazanego przez Z-cę 

Burmistrza A. Jędruszka na komisję ds. odpadów. Zestawienie dotyczyło osiągniętych 

dochodów i poniesionych wydatków w II półroczu 2013 r. Wynika z niego, że dochody 

łączne to 1 760 000 zł, a wydatki to 1 538 000 zł, plus niecałe 70 000 zł, które nie są zbyt 

jasne, gdyż nie wiadomo, czy są to środki zaplanowane, czy nie do końca zrealizowane. 

Podsumowując wychodzi, że mamy niecałe 100 000 zł nadwyżki w skali półrocza, a w sakli 

roku 200 000 zł. Zatem nasuwa się pytanie, czy jednak nie przedobrzono z opłatami za 

śmieci? Warto to poddać analizie. 
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Gorzelińskiemu wyjaśnił, że nie ma 

100 000 zł nadwyżki, jest ok. 40 000 zł. Natomiast kwota ok. 60 000 zł jest wartością, której 

nie wydano w I półroczu, a powinna być wydana. Zatem gdyby za I półrocze podało się taką 

wartość o jakiej radny mówił, to natychmiast byłaby informacja o jakiej wspomniano, że jest 

100 000 zł nadwyżki, czyli w ciągu roku 200 000 zł, a jest to nieprawdą. Na dzień dzisiejszy 

są zatrudnione osoby, których wcześniej nie było czyli windykacja i nie wiemy jak to będzie 

wyglądało  w przyszłości. Mamy informacje o planach rządu dotyczących zmiany ustawy, 

gdzie mówi się, że być może windykacja przejdzie do Urzędów Skarbowych, dlatego nie 

można zakładać, że środki nie będą wydatkowane, skoro na dzień dzisiejszy je jednak 

wydajemy. Nie wprowadzajmy nadmiernego optymizmu. Uwzględniono w kosztach te, które 

poniesiono w 100%, jak również te, które będą do poniesienia w II półroczu. Kolejno należy 

brać pod uwagę środki, które faktycznie wpłynęły, w przeciwnym razie byłaby konieczność 

dokładania z budżetu. Jeżeli w przyszłości będzie lepszy wynik finansowy, komisja zostanie 

zwołana i stawki będą poddane analizie. Korzystając z okazji Z-ca Burmistrza odniósł się do 

informacji jaka ukazała się w prasie w kwestii opłat i kosztów. Z niej wynikało, że nadwyżka 

wynosi 300 000 zł, jest to nieprawdą. Zastrzeżenie było takie, że nie ma tam kosztów 

administracji, otóż nie można brać pod uwagę tylko przetargów na odbiór i zagospodarowanie 

śmieci. Z tą ustawą wiążą się wszystkie koszty, nie tylko koszt wywozu i zagospodarowania. 

Dlatego poprosił o przekazywanie pełnych informacji mówiących o tym za co faktycznie 

mieszkańcy płacą. Być może jest to kwestia niedoczytania, a tymczasem w tym momencie 

wychodzi, że mamy naprawdę dużą nadwyżkę i należy dokonać korekty wartości, natomiast 

w rzeczywistości tak nie jest. 

 

Burmistrz odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że kwota na rachunku bankowym była 

większa niż nadwyżka budżetowa. Zostanie to sprawdzone, Komisja Rewizyjna otrzyma 

materiał. Burmistrz uzupełniając wypowiedź Z-cy Burmistrza A. Jędruszka wyjaśnił, że 2 

osoby, które były zatrudnione do windykacji rozpoczęły prace dopiero z dniem 2 listopada 

2013 r. Nie wiemy w jakim kierunku pójdzie nowelizacja ustawy o gospodarce odpadami, ale 

jednym z pomysłów jest, aby windykację zdjąć z samorządów i przekazać na Urzędy 

Skarbowe. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował radnego Gorzelińskiego, że umowa usług 

internetowych dotyczy hostingu serwisów internetowych trzech stron, czyli strona 

internetowa Miasta, strona dawny.pleszew.pl oraz ewangelicy.pl. Ponadto jest to utrzymanie 

wszystkich kont poczty elektronicznej oraz zobowiązanie ze strony firmy dokonywania 

dziennej kopii bezpieczeństwa wszystkich danych. W sumie w podziale na cały rok mamy 

kwotę 5 780 zł: hosting serwisów internetowych 980 zł, utrzymanie kont poczty 

elektronicznej 1 200 zł i wsparcie techniczne 3 600 zł.  

 

Wiceprzewodniczący Grobys nawiązał do tematu opłat za śmieci. Z-ca Burmistrza  

A. Jędruszek nie wspomniał, że była podjęta uchwała o obniżeniu opłat o końcówki 0,50 zł 

oraz stawek dla ogródków działkowych. W związku z powyższym w skali jest to około 

kilkadziesiąt tysięcy złotych. Takie działania również wpływają na obniżenie wyniku 

finansowego. Następnie podziękował za realizację interpelacji w sprawie opłat pobieranych 

przez Bank Spółdzielczy. Opłata za śmieci w wysokości 1,5 zł została anulowana.  

 

Radny Gorzeliński nawiązując do wypowiedzi Z-cy Burmistrza A. Jędruszka stwierdził, że 

jest to po części teoretyzowanie. Zatrudnienie pracowników dodatkowych nastąpiło później  

i pełne koszty będą dopiero w 2014 r. Natomiast odnosząc się do przepisów wskazał, że 

dochody, które pobrano z tytułu tego zadania powinny być tylko na nie wydatkowane. Jedna  
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z Regionalnych Izb Obrachunkowych wydała w tym temacie uchwałę. Zatem nie jest tak, że 

środki można przeznaczyć na inne cele. Patrząc fizycznie na wpływy i faktycznie poniesione 

wydatki, nadwyżki jest więcej niż mówi Z-ca Burmistrza, ponieważ nie można mówić o tym 

czego nie było. Pracowników zatrudniono później, a obniżki stawek dla ogródków 

działkowych i zaokrąglenia również miały miejsce później. Odnosząc się do artykułu w prasie 

radny potwierdził, że kwota w nim wskazana jest niezrozumiała, tym bardziej treść i tytuł 

„Pieniądze wyrzucone w śmieci”. Do tej pory pieniądze były „wyrzucane” jedynie przez 

poszczególne osoby i to poprzez firmy. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Gorzelińskiemu wyjaśnił, że dokonano 

zmiany zapisów końcówek stawek, jak również stawek dla ogródków działkowych. 

Wydawało się na czas kiedy dokonano zmian, że nie będzie to niosło za sobą żadnych 

konsekwencji. Tymczasem każda zmiana stawki powoduje zmianę deklaracji. Jeżeli 

będziemy chcieli zrobić tak jak radny sugeruje, czyli zmienić stawki w związku  

z oszczędnościami z ubiegłego roku, to wiązać się to będzie z kolejną zmianą wszystkich 

deklaracji, a różnica w stawkach mogłaby być groszowa. Zatem Z-ca Burmistrza poprosił, 

aby poczekać do końca 1,5 roku obowiązywania umowy. Po roku będzie bilans roczny  

i wówczas będziemy więcej wiedzieć, a jeszcze więcej po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu 

nowego przetargu. Wówczas jakieś decyzje o zmianie stawek będą mogły być podjęte. Na 

dzień dzisiejszy podchodzenie do tego tematu byłoby zbyt szybkie. Pani Skarbnik jeżeli będą 

oszczędności z całą pewnością przeznaczy środki na gospodarkę odpadami. 

 

Burmistrz zaznaczył, że do końca marca będzie zdane sprawozdanie z wykonania budżetu za 

2013 rok i w nim będzie precyzyjne wyliczenie kwoty przeznaczonej na odpady. Następnie 

potwierdził, że zgodnie z ustawą środki muszą być przeznaczone na gospodarkę odpadami i 

na żaden inny cel nie zostaną wydatkowane, aczkolwiek w ustawie nie jest wskazane w jakim 

roku budżetowym ma to nastąpić. 

 

Radny Suska zapytał kiedy będzie rozpoczęta dalsza budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając wyjaśnił, że przetarg jest już rozpisany. 

Wiadome jest, że prace będą kontynuowane. Czekano co się wydarzy wiosną, ponieważ teren 

w Kuczkowie jest ciężki, gliniasty i opady mogłyby przeszkadzać w kontynuacji robót. Aura 

pogodowa sprzyja, zatem wykonawca zapewne niedługo dokończy roboty. 

 

Radny Dryjański zapytał o utylizację azbestu, czy przetarg został już rozstrzygnięty i można 

składać wnioski? 

 

Pan Roman Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że dopiero 

wczoraj wpłynął projekt regulaminu. Nie ma jeszcze wzorów wniosków, ani deklaracji o ich 

składaniu, zatem, w związku z powyższym nie ma przetargu na wykonawstwo. 

Najprawdopodobniej nie będzie wcześniej działań niż w miesiącu maju. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Następnie zamknął 

obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej. 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu 
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Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok, 
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wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, 
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sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego, 

Załącznik nr 18 – uchwała nr XXXII/403/2014  w sprawie przekazania do zarządu na rzecz 
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Załącznik nr 20 – uchwała nr XXXII/405/2014  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/173/2008 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto  

i Gminę Pleszew, 
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Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie, 

Załącznik nr 22 – uchwała nr XXXII/407/2014  w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole 

Podstawowej w Sowinie Błotnej, 

Załącznik nr 23 – uchwała nr XXXII/408/2014  w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/99 
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Załącznik nr 24 – uchwała nr XXXII/409/2014  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości, 

Załącznik nr 25 – uchwała nr XXXII/410/2014  w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w 

Pleszewie, 

Załącznik nr 26 – uchwała nr XXXII/411/2014  w sprawie przyznania dotacji na prace 

renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w 

Lenartowicach, 

Załącznik nr 27 – uchwała nr XXXII/412/2014  w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki 

Załącznik nr 28 – uchwała nr XXXII/403/2014  w sprawie skargi Pani Zofii Kaczor. 

 

 

 

 


