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Protokół nr XXXVI/2014 

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 1 sierpnia 2014 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 8
00 

, a zakończono o godz. 8
10

. 

 

 

Obecni: 

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

 

 

Otwarcia XXXVI Sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Grobys, który 

stwierdził, że na sali znajduje się 17 radnych (nie ma radnych Gorzelińskiego, Klaka, 

Wasielewskiego i Wajsnisa), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Wiceprzewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych i przypomniał, że jest to sesja 

nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 

 

Wiceprzewodniczący Rady przeszedł do omawiania porządku obrad.  

 

Radny Żychlewicz złożył wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad pkt. Sprawy 

rożne. 

 

Burmistrz poinformował, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na jego wniosek w związku  

z powyższym bez zgody wnioskodawcy nie można dokonać zmian. Zatem nie wyraził zgody  

i zaproponował, aby Rada obradowała wg przedstawionego porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady omówił i poddał pod głosowanie porządek obrad.  

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za (1 radny nie brał udziału w głosowaniu) 

przyjęła porządek obrad.  

 

Porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach 

Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 

gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2014 – 2032, 

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

d. przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na 

rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim  

i jej ewentualnych następców prawnych, 

e. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 

2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz 
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ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. 

 

 

Do pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura 

energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 

9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 

niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), 

 

 

Burmistrz poinformował, że zgodnie z pismem, które wpłynęło 10 lipca 2014 r. konieczne 

jest w ciągu 2 m-cy podjęcie stosownych uchwał. Radni ze względu na błędy piśmiennicze 

otrzymali nowy wypis uchwały. Konsekwencją tej uchwały są zmiany w budżecie i WPF. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia środków  

z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

 i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 

2/POIiŚ/9.3/2013). 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr XXXVI/451/2014 w sprawie przyjęcia 

środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna 

środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 

2/POIiŚ/9.3/2013). Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

 

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

2032,  
 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

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

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr XXXVI/452/2014 w sprawie zmiany 

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

stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

 

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

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr XXXVI/453/2014 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 
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d. przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej 

ewentualnych następców prawnych, 

 

Burmistrz poinformował, że w związku z faktem, iż 24 lipca 2014 r. po ponad dwuletnich 

negocjacjach z Agencją udało się nam, czyli MiG oraz Spółdzielni Mieszkaniowo - 

Administracyjnej w Taczanowie Drugim doprowadzić do podpisania umowy, czego 

konsekwencją jest przekazanie na rzecz MiG określonej kwoty. Spowoduje to, że budowa 

ciepłociągu łączącego kotłownię olejową z blokami będzie wykonana. Częściowo finansuje to 

również Spółdzielnia, która już przygotowała za własne środki projekt oraz wykona pewne 

inne elementy. Chcemy temat doprowadzić do końca i do 15 października mieć całe zadanie 

wykonane. Przez 10 lat musimy być właścicielem obiektu, a po tym czasie mamy zamiar 

przekazać całość na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie 

Drugim za darmo. Takie były wcześniejsze deklaracje. MiG nie wyda złotówki, ale będzie na 

nas ciążył obowiązek inwestycyjny za środki jakie przekazuje Agencja. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeniesienia 

własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni 

Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców 

prawnych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr XXXVI/454/2014 w sprawie 

przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz 

Spółdzielni Mieszkaniowo - Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych 

następców prawnych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

 

e. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony,  

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr XXXVI/455/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6 protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady udzielił głos Przewodniczącemu Wspólnoty Mieszkańców.   

 

Jan Sroczyński Przewodniczący Wspólnoty Mieszkańców podziękował w imieniu własnym 

oraz członków Wspólnoty Mieszkaniowej i na prośbę prezesa Spółdzielni Mieszkaniowo - 

Administracyjnej w Taczanowie Drugim za podjęcie uchwały, która umożliwi modernizację 

sieci cieplnej na osiedlu. Starania o uruchomienie istniejącej 15 lat kotłowni uwarunkowane 

były wybudowaniem nowego odcinka ciepłociągu. Proces ten trwał ponad 10 lat. Agencja nie 
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wyrażała zgody  na sfinansowanie odcinka ciepłociągu i nie mogła oddać kotłowni. Dopiero  

2 lata temu przy udziale Senatora RP Witolda Sitarza z PO oraz osobistym zaangażowaniu 

Burmistrza MiG Mariana Adamka rozpoczęły się rozmowy z Agencją. Dziś po dwóch latach 

zakończono pierwszy etap finansowo-papierkowy. Na koniec jeszcze raz podziękował 

Burmistrzowi MiG za osobiste zaangażowanie w trudny proces rozmów z urzędnikami 

Agencji, jak również Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały, która pozwoli na oddanie  

w użytkowanie nowej kotłowni w miejsce zdezelowanej czterdziestoletniej. 

 

Wiceprzewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XXXVI Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

 

Protokółowała:      Wiceprzewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                 Włodzimierz Grobys 
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Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - uchwała nr XXXVI/451/2014 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu 

Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), 

Załącznik nr 3 - uchwała nr XXXVI/452/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032 

Załącznik nr 4 - uchwała nr XXXVI/453/2014 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na  rok 2014, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XXXVI/454/2014 w sprawie przeniesienia własności 

nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowo - 

Administracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców prawnych, 

Załącznik nr 6 - uchwała nr XXXVI/455/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i 

obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 

3 lata lub na czas nieoznaczony. 


