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Protokół nr XXXVII/2014 

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 września 2014 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00 

, a zakończono o godz. 15
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 XXXVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził,  

że na sali znajduje się 15 Radnych (nie ma radnych Borkowskiego, Klaka, Kowcunia, 

Ładzińskiego, Sitnickiego i Wasielewskiego) czyli Rada jest władna do podejmowania 

uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 

 

Porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

1) Przedstawienie porządku obrad.  

2) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

3) Przyjęcie protokołów  Nr XXXV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr XXXVI/2014  

z dnia 1 sierpnia 2014 r.   

4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5) Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w i półroczu 2014 r. 

6) Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 r.  

7) Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a. Regulaminu targowiska miejskiego,  

b. zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu powiatu pleszewskiego", 

c. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu, 

d. 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,      

e. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2015, 
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f. przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie 

środków finansowych w formie dopłaty, 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 

2032, 

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

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia  

20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Pleszew,                                                                        

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia  

27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie,   

k. trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew, 

l. skargi Pana Edwina Andrzejczaka, 

m. zmiany uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie 

ustalenia przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie, 

n. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,  

o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy 

Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 

p. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie  

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 

q. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew,  

r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie, 

s. nadania nazwy ulicy w Marszewie,  

t. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice), 

u. nadania nazwy drodze wewnętrznej  (ul. Wrzosowa – Pacanowice),  

v. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz 

ich wyposażenia, 

w. zmiany uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu gminy,  

x. realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”, 

y. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku.  

 

8) Interpelacje radnych. 

9) Odpowiedzi na interpelacje.  

10) Sprawy różne. 

 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołów nr  XXVI/2014 i nr XXVII/2014 z sesji Rady Miejskiej. 
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Rada Miejska jednogłośnie (15za) przyjęła protokoły nr XXXV/2014 z dnia 26 czerwca 2014 

r. i nr XXXVI/2014 z dnia 1 sierpnia 2014 r. sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny Gorzeliński poprosił o opublikowanie w BIP-ie zarządzeń nr: 69a, 74, 75. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 

i ich realizacji. 

 

 

Do pkt  5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w i półroczu 2014. 

 

Radny Gorzeliński poprosił o wyjaśnienia dotyczące uchwały Nr XXXV/449/2014 w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek 

oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania? Powody dla 

których RIO uchyliło akt. 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak oznajmił, że cześć przepisów, która w uchwale została 

umieszczona zacznie obowiązywać dopiero od 2015 r. Obowiązek podjęcia dokumentu jest 

do września 2015 r. Zatem nie ma zagrożenia. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

podjętych w i półroczu 2014 r. 

 

 

Do pkt 6 Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2014 r. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu 

MiG Pleszew za I półrocze 2014 r.  

 

 

Do pkt 4 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. Regulaminu targowiska miejskiego,  
 

Na Sali znajduje się 17 radnych. Przyszli radni Kowcuń i Wasielewski.  

 

Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. 
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Radny Żychlewicz zapytał, czy Regulamin konsultowano z kupcami użytkującymi 

targowisko? Często bywa tak, że urzędnik zza biurka nie wie tego co mogą podpowiedzieć 

poszczególne osoby i może to być istotne. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys odnosząc się do słów radnego Żychlewicza wskazał,  

że pozwolił sobie indywidualnie przeprowadzić konsultacje z handlującymi, jak również  

z mieszkańcami MiG. Następnie przedstawił uwagi wynikające z rozmów. Otóż Regulamin 

ma służyć poprawie i doskonaleniu obsługi klientów. Niektóre zapisy są bardzo ogólne  

i mogą stwarzać zagrożenie egzekwowania przepisów jak np. §5 pkt. 10, który mówi czego 

zabrania się na targowisku. Wiceprzewodniczący poprosił o dopisanie: „głośnego 

odtwarzania nagrań muzycznych”, każdy ma prawo handlować w tym również nagraniami, 

ale przy głośnym odtwarzaniu nie można rozmawiać i funkcjonować. Kolejno §6 zawarto 

zapis, iż zasady ruchu na terenie targowiska określa prowadzący targowisko. Z rozmów  

z pracownikami targowiska, kierownikiem wynika, że starają się, aby zawsze był porządek, 

ale można się spotkać z uwagami handlujących, że niepotrzebnie są ustawiani i przestawiani. 

Dlatego warto dopisać następujące sformułowanie: „dowóz towarów do punktów handlowych 

winien się odbywać do godziny 9
00

”. W innych miejscowościach stosuje się takie zapisy. 

Jeżeli ktoś się spóźni, zepsuje mu się samochód warto w następnym punkcie dopisać, że: „w 

wyjątkowych sytuacjach kierownik targowiska może wyrazić zgodę na dowóz towarów po 

godzinie 9
00

”. Wiceprzewodniczący stwierdził, że nie zna warunków technicznych 

targowiska, ale powinno się ograniczyć wjazd samochodów powyżej masy całkowitej 3,5 

tony. Wszystko musi być jasne dla kierownika, któremu później zwraca się uwagę, że nie jest 

zapisane i od jednych się wymaga, a od innych już nie. Kolejno poprosił a naniesienie 

poprawki w §7 pkt. 10, gdzie jest błąd w zapisie, który brzmi: „parkowania samochodów  

w miejscu do celu przeznaczonych”, powinno być: „parkowania samochodów w miejscu do 

tego przeznaczonych”. Następnie w §10 mówi się, że: „prowadzący targowisko nie ponosi 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na targowisku”, należałoby również dopisać, że 

„nie ponosi  odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, przez osoby 

prowadzące handel na targowisku”. Ogólne uwagi i prośba odnoszą się po części do 

wykonania budżetu za I półrocze. Dochody z opłaty targowej wykonano w ponad 100%, 

dzisiaj jest wprowadzana korekta. Zatem targowisko przynosi dochody, dlatego warto 

zainstalować tam radiowęzeł. Kierownik targowiska ma pewne komunikaty do przekazania, 

jak np. przesunięcie dnia targowego, zagubienie dokumentów, kluczy. Dzięki radiowęzłowi 

będzie można dotrzeć do każdego i poinformować. Na koniec wypowiedzi poruszył temat 

tablicy ogłoszeń, która powinna być ustawiona na targowisku. Na tablicy powinien się 

znajdować Regulamin oraz uchwała RM w zakresie pobieranych opłat. 

 

Radny Kaczmarek zaznaczył, że poprawek zgłoszonych przez Wiceprzewodniczącego 

Grobysa jest duża ilość i zapewne część jest słusznych, ale tego typu kwestie należy zgłaszać 

na posiedzeniach Komisji. Wówczas można było dyskutować, jak radni teraz przy takiej 

ilości poprawek maja głosować nad Regulaminem? Wskazał, że być może warto zdjąć 

dokument z porządku obrad? 

 

Radny Żychlewicz poparł uwagi Wiceprzewodniczącego Grobysa, aczkolwiek poprosił  

o przedstawienie ich na piśmie tak, aby powrócić do tematu na koniec obrad. Stwierdził, że  

w Regulaminie nie „idzie się” w stronę kupców, ich wniosków. Tymczasem kupcy 

postulowali, aby WC dla nich nie było płatne, a jest. W §9 ust. 2 jest zapis: „oprócz opłaty 

targowej na targowisku mogą być pobierane inne opłaty, między innymi za korzystanie z 

urządzeń targowiskowych”, tutaj warto dopisać „z pominięciem WC dla kupców”. Dalej jest 
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sformułowanie „oraz za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko”, nasuwa się 

pytane jakie to są usługi? 

 

Radny Gorzeliński zaznaczył, że warto uściślić pewne kwestie. W Regulaminie jest zapis, że 

targowisko jest własnością MiG Pleszew i prowadzone jest przez właściciela lub inny 

podmiot. Na tą chwilę targowisko prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne zatem, czy będzie 

podpisana nowa umowa, a stara wygaśnie? Kierownika targowiska ma wyznaczyć 

prowadzący, czyli zapewne Przedsiębiorstwo Komunalne, warto tą kwestię uściślić. Ponadto 

w §4 ust. 2 zapisano, iż: „na targowisku dopuszcza się prowadzenie handlu w boksach oraz na 

powierzchni handlowej innej aniżeli boks”, o czym tu jest mowa? Natomiast w §3 ust. 3 

wskazuje się, że: „w razie nie wykorzystania stanowisk do celów, o których mowa w pkt. 2 

dopuszcza się możliwość ich zagospodarowania przez pozostałych sprzedających, zgodnie  

z §9”, tymczasem §9 mówi o opłacie targowej. 

 

Radny Kusiakiewicz stwierdził, że nie wie jaki będzie los uchwały, czy przy tak dużej ilości 

poprawek zgłoszonych przez Wiceprzewodniczącego Grobysa nie zostanie ona zdjęta  

z porządku obrad, zaznaczył jednak, że warto poruszyć kwestię kupców, którzy zgłosili swoje 

postulaty radnemu. W związku z embargiem na sprzedaż produktów rolnych do Rosji ceny 

produktów są niższe minimum o 30% zatem, czy jest szansa na obniżenie opłat do końca roku 

o 30%? W tym momencie jest to dla nich duży koszt. 

 

Radny Żychlewicz poprosił o odpowiedź na pytanie dotyczące konsultacji Regulaminu  

z kupcami użytkującymi targowisko. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił radnemu Żychlewiczowi, że Burmistrz jeszcze nie 

odpowiadał na pytania, dopiero teraz będzie miał udzielony głos. 

 

Burmistrz poinformował radnego Żychlewicza, że nie ma, nie było obowiązku i nie będzie 

ulegania w wielu kwestach żądań ulegać osobom handlującym na targowisko. W tym miejscu 

podał przykład sytuacji z placami zabaw, czy Regulamin placu ma być konsultowany  

z dziećmi użytkującymi ten obiekt, z ich rodzicami? Nasuwa się pytanie z kim konsultować? 

Dzisiaj na targowisku jest „Kowalski”, jutro będzie „Nowak”. Konsultacje przeprowadzono 

osobą prowadzącą targowisko, która ma najwięcej do powiedzenia i elementy, co prawda nie 

wszystkie, ale w większości zostały uwzględnione. Kolejno, jeżeli ktoś wynajmuje lokal na 

jednej z ulic Poznańskiej, Kaliskiej, w Rynku, ma ubikację, czy ma zapis kto ma dawać 

materiały higieniczne? Nie stwarzajmy więcej problemów i nie pokazujmy, ze ktoś ma więcej 

praw niż ich nie powinien mieć. Wielokrotnie już mówiono o tym, że przygotowano 

targowisko, zdobyto środki finansowe, warunki do handlu są znakomite. Zatem niech również 

ktoś inny da cos od siebie, niech wykorzystuje to co jest, a nie stawia coraz więcej żądań. 

Dzisiaj zadania zwolnienia opłaty za toalety, jutro za parking, a pojutrze za cos innego. 

Kolejno odniósł się do wypowiedzi radnego Kusiakiewicza stwierdzając, że w takim okresie 

nie powinno być zwolnienia. Sprawy są regulowane poprzez działania Ministerstwa 

Rolnictwa w kwestii dopłat do odszkodowań wszystkim producentom produktów rolnych i 

sprzedającym. Osoby te poniosły straty i mają z tego tytułu niższe dochody, aczkolwiek do 

końca nie wiadomo jakie i jaki procent obniżenia opłat miałyby być brany pod uwagę. 

Następnie odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu w kwestii zawarcia umowy, że na chwilę 

obecna umowa obowiązuje i nie przewiduje się dokonania zmian. dod 
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Radny Kaczmarek złożył wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Kaczmarka o 

zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 7 za, 1 przeciw i 11 wstrzymujących się zdjęła z porządku 

obrad projekt uchwały w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego. 

 

b. zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu 

pleszewskiego", 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego". 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/456/2014 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego". Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

Burmistrz poinformował, że na przełomie lat 2013/2014 usunięto z terenu MiG Pleszew 135  

ton, SA to ogromne ilości. Uzyskano to dzięki wspólnemu działaniu środków gminnych, 

powiatowych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

c. udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/457/2014 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 protokołu. 

 

 

d. 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, 

 

Radny Wasielewski zapytał, czy środki finansowe w wysokość 1 427 000 zł kształtują się na 

podobnym poziomie jak w roku ubiegłym? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że niestety nie rozumie pytania. 

 

Radny Wasielewski zapytał, czy środki finansowe ulegną zmniejszeniu, czy zwiększeniu? 
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Przewodniczący Rady zasugerował, że pytanie dotyczy zapewne kolejnego w porządku obrad  

projektu uchwały. 

 

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 XXXVII/458/2014 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  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uchwała stanowi 

załącznik nr 9 protokołu. 

 

 

e. Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, 

 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak odnosząc się do wcześniejszego pytania radnego Wasielewskiego 

poinformował, że wpisana kwota 1 427 000 zł jest zbliżona do roku 2014, aczkolwiek jest to 

kwota orientacyjna. Mamy świadomość, że w 2015 r. będą ogłaszane zadania w zakresie 

prowadzenia Schroniska Brata Alberta, czy też kwestia przygotowywania posiłków, które 

mają być w inny sposób wprowadzane. Zatem w chwili obecnej można stwierdzić, że kwota 

będzie zapewne wyższa, ale na tym etapie gwarantująca możliwość ogłoszenia konkursu w 

miesiącu listopadzie, grudniu. 

 

Radny Gorzeliński poprosił, aby przedstawić na jakie zadania będzie przeznaczona kwota 

1 427 000 zł. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Programu współpracy 

Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/459/2014 w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 

10 protokołu. 

 

 

f. przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków 

finansowych w formie dopłaty, 

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek zgłosił autopoprawki do projektu uchwały. Ponadto wyjaśnił 

pobudki podjęcia powyższej uchwały. Przedsiębiorstwo Komunalne realizuje wiele zadań 

przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie MiG Pleszew. Większość zadań jest 

prowadzona w ramach dwóch dużych projektów tj. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w gminie Pleszew” i „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich w gminie 

Pleszew”. Jest przewidziana dopłata z środków unijnych. SA to duże projekty, w związku z 

powyższym dopłata będzie, ale w terminie późniejszym. Na dzień dzisiejszy Przedsiębiorstwo 
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Komunalne ma problem z wypłaceniem wykonawcom za wykonane zadania. Dlatego MiG 

proponuje dopłatę do tych zadań. Po otrzymaniu zwrotu funduszy, które przysługują PK 

dopłata wpłynie z powrotem na konto MiG Pleszew. Kolejno odniósł się do uchwały 

budżetowej, gdzie pani Skarbnik wniesie autopoprawkę na kwotę 1 000 000 zł, na 

podniesienie kapitału Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jest to również związane z budową 

kanalizacji sanitarnych, które budowano na terenie Nowej Wsi, Kowalewa, Taczanowa, przy 

ul. Kaliskiej, przy drodze nr 12 oraz w Prokopowie, przy drodze, która remontuje starostwo 

Powiatowe. Niektóre z tych zadań były przewidywane wcześniej, inne nie stad zmiany 

następują dopiero w tej chwili. 

 

Radny Kowcuń poruszył kwestię terminu wniesienia opłaty, który przewidziano na 29 

grudnia 2014 r. Z-ca Burmistrza wskazał, ze SA problemy z regulowaniem należności, zatem 

warto się zastanowić, czy termin ten nie jest zbyt odległy. 

 

Burmistrz poinformował, ze termin ustalono po rozmowach z prezesem Przedsiębiorstwa 

Komunalnego. Jeżeli będzie potrzeba to środki zostaną wcześniej przekazane. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 

przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków 

finansowych w formie dopłaty. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/460/2014 w sprawie 

przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków 

finansowych w formie dopłaty. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 

2032, 

 

Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Radny Gorzeliński zapytał, czy w załączniku nr 2 również dokonano zmian? Inwestycja na ul. 

Mieszka I została przesunięta z 2014 r. na 2015 r. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że nie było nowego wypisu, ponieważ zaznaczono to w treści. 

 

Radny Gorzeliński poprosił o wskazanie ile po zmianie ogółem w 2015 r. będzie wynosił 

limit wydatków majątkowych. 

 

Skarbnik wskazała, że będzie to kwota 969 817 zł. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXVIII/461/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013 – 2032. Uchwała 

stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

 

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014, 
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Skarbnik zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały. 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że jest jeszcze jedna zmiana, która dotyczy projektu 

uchwały pn. realizacja projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”. 

Otóż są dwa potencjalne źródła sfinansowania samochodu dla OSP Kowalew. Pierwsze to 

ogłoszenie w ramach WRPO przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska, drugie 

rozwiązanie to propozycja Zarządu Wojewódzkiego OSP. Jeżeli chodzi o intencyjna uchwalę 

z końca porządku obrad, to szanse Pleszewa na uzyskanie dofinansowania są niewielkie, ale 

jak zawsze próbujemy. Na dzień dzisiejszy przyjęta punktacja preferuje duże jednostki. 

Natomiast przesunięcie kwoty 30 000 zł spowoduje możliwość uzyskania środków z drugiego 

źródła. Montaż finansowy wygląda tak, że niezależnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Wiceprzewodniczący Klak przeprosił za spóźnienie, ale nie przypuszczał, ze tempo obrad 

będzie takie szybkie. Zapytał Przewodniczącego Rady, czy przy punkcie dotyczącym zmian 

budżetu może na chwile powrócić z dyskusja do oceny wykonania budżetu za I półrocze 2014 

r.  

 

Przewodniczący Rady wyraził zgodę. 

 

Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że jest to ściśle powiązane ze zmianami budżetu, 

ponadto wie, że nie było pytań przy tym temacie. Dlatego zapytał o pozycję w należnościach 

Domu Kultury, gdzie jest zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie stanowiącej 

ponad 10% przychodów całego budżetu DK, czyli 150 519 zł., z jakiego tytułu są te środki? 

 

Skarbnik poinformowała, że zwrot VAT-u dotyczy okresu pięcioletniego z tytułu organizacji 

Dni Pleszewa. Poproszono doradcę podatkowego, który początkowo pomagał przy 

sporządzeniu deklaracji za jeden rok o interpretację podatkową. Uzyskano odpowiedz, ze 

wydatki związane z organizacją Dni Pleszewa ze względu na fakt pozyskania dochodów 

mogą być w całości rozliczone. W związku z powyższym Dom Kultury dokonał korekty 

deklaracji VAT za lata poprzednie, przeszedł kontrolę i środki zostały zwrócone. 

 

Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że Dni Pleszewa są finansowane z dotacji z budżetu 

MiG Pleszew, czy środki zostały przekazane przez Dom Kultury do budżetu, czy tez 

przeznaczył na własną działalność. 

 

Skarbnik poinformowała, że nie jest precyzyjnie określone, czy dotacja podmiotowa do Domu 

Kultury jest przekazywana w kwocie brutto, czy netto, zatem w dzisiejszej zmianie budżetu 

zmniejszono dotację o kwotę 100 000 zł. 

 

Radny Jędrasiak zapytał jakie są przyczyny przesunięcia na kolejny rok środków na projekt 

obwodnicy pleszewskiej? 

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek wskazał, że chodzi o decyzję środowiskową, finanse 

związane z przebiegiem i lokalizacją przyszłej obwodnicy południowej Pleszewa. Pojawił się 

problem z dotychczasowym wykonawcą dokumentacji. Firma splajtowała. Konieczne było 

zlecenie części prac innej firmie. Po konsultacji z GDDKiA ustalono zakres jaki ma być 

jeszcze dodatkowo wykonany, tak aby były spełnione wszystkie wymogi. Już wcześniej 

informowano, że kwota jaka wypłacono poprzedniej firmie jest niepełna, część zatrzymani i 

będzie wykorzystana na sfinansowanie dodatkowych prac. Czas realizacji prac nie zakończy 
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się w tym roku, nowa firma nie będzie w stanie wykonać wszystkiego, dlatego częściowo 

przesunięto na środki na kolejny rok. 

 

Radny Gorzeliński odnosząc się do kwestii zakupu samochodu dla OSP Kowalew zapytał do 

kiedy jest termin składania wniosku? Ponadto wspomniano, że podniesiono do 6 000 000 zł  

limit do zaciągania zobowiązań odnoscnie Gospodarki odpadami, zatem czy można 

przedstawić ile w I półroczu było dochodów z tytułu opłaty za Gospodarkę odpadami, a ile 

wydatków? 

 

Radny Kusikiewicz z ubolewaniem stwierdził, że uchwala zmieniajaca budzet ściągane są 

dwie inwestycje przewidywane do realizacji w miejscowości Zielona Łąka, których laczna 

wartość przekracza 1 300 000 zł. chodzi o ul. Fabryczą i Wenecka. Skuteczny sprzeciw 

jednego z właścicieli nieruchomości spowodował, ze inwestorowi nie udalo się uzyskac 

pozwolenia na budowę. Radny wyraził nadzieje, ze jest to tylko przesuniecie na kolejny rok i 

w budżecie na 2015 rok te dwie inwestycje się znajda? 

 

Radny Kowcuń poruszył temat dokumentacji do którego nawiązał radny Jedrasiak. Otóż 

część środków zapłacono firmie która zbankrutowała i należy przez to rozumieć, że część 

dokumentacji, którą wykonała została przekazana i nowa firma będzie na niej pracować? 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu w kwestii zakupu 

samochodu dla OSP Kowalew, że termin składania wniosku w ramach WRPO, to początek 

października. Natomiast drugie źródło czuli Zarząd Wojewódzki OSP, to tylko kwestia naszej 

formalnej deklaracji. 

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek potwierdził radnemu Kowcuniowi, że część dokumentacji 

wykonano. Po uzgodnieniach z GDDKiA ustalono zakres jaki ma być jeszcze dodatkowo 

wykonany. Kolejno odniósł się do zapytania radnego Kusiakiewicza informując, że 

odpowiedz jest pozytywna. Będą dalsze starania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Są 

pewne propozycje, ale na dzień dzisiejszy jest trudno powiedzieć, czy cos się uda zrobić. 

Wstrzymywanie Inwestycji jest skuteczne. 

 

Burmistrz uzupełnił wypowiedź, stwierdzając, że w uzasadnieniu jest zapis pisemny 

potwierdzający przesuniecie środków na 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/462/2014 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

 

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia  

20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawkami uchwałę w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/463/2014 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 

2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi 

załącznik nr 14 protokołu. 

 

 

j. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia  

27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu 

Domu Kultury w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/464/2014 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 

r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

 

k. trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu przyznawania 

wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/465/2014 w sprawie trybu 

przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik 

nr 16 protokołu. 

 

 

l. skargi Pana Edwina Andrzejczaka, 

 

Radny Załustowicz jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wprowadził zebranych  

w tematykę skargi. Uzasadnieniem do uchwały jest Stanowisko Komisji Rewizyjnej, które 

szeroko obrazuje zakres pracy. 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że zgadza się z tym co napisano w rozpatrzeniu skargi. Niestety 

pan Andrzejczak w wielu kwestiach nie ma racji. Zapytał tylko jak wygląda sytuacja jeżeli 

jest wielu właścicieli nieruchomości? W tym przypadku mamy dwóch zatem, czy mamy 

prawo obciążać tylko jednego właściciela, tego który tam mieszka, czy wszystkich? 

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział radnemu, ze w przepisach nie wskazano, który 

właściciel ma złożyć deklarację. Zastosowano zasadę, ze składa deklaracje ten 

współwłaściciel, który zamieszkuje, ponieważ to on dysponuje nieruchomością bezpośrednio. 

Przy egzekucji sytuacja wygląda już inaczej. Jeżeli dana osoba uchyla się od złożenia 

deklaracji zostaje wydana decyzja i na jej podstawie obciążamy jest właściciel. Jeżeli jest ich 

kilku, to każdy z nich odpowiada za finanse. Sytuacja wygląda podobnie jak w podatkach. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi Pana Edwina 

Andrzejczaka. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/466/2014 w sprawie skargi 

Pana Edwina Andrzejczaka. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

 

m. zmiany uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia 

przebiegu drogi gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – 

ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/467/2014 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi 

gminnej – ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

 

n. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/468/2014 w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

 

o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w 

wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/469/2014 w sprawie 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 

dzień 16 listopada 2014 r. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

 

p. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie  

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 

 

Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, ze zostały zmienione okręgi wyborcze ze względu na 

fakt wyborów jednomandatowych. Dlatego zapytał czy mieszkańcy gdzie uległy zmianie 
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miejsca głosowania zostaną indywidualnie powiadomieni o tych zmianach? Mieszkańcy 

Nowej Wsi SA konkretnym przykładem tego. Różnie Miasta podchodząco tego typu kwestii. 

 

Burmistrz poinformował, ze Obwieszczenia są rozmieszczone w miejscach wyznaczonych i 

jasno i wyraźnie wskazują, gdzie są obwody glosowania. w przypadku Liceum chcemy 

zastosować dodatkowe elementy, zatem na wejściu do Liceum będzie dodatkowe oznaczenie 

ze strzałką wskazującą kierunek na Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych. Ponadto były 

ustalenia, że będzie udostępnione wejście od strony ul. Hallera. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany siedziby 

Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/470/2014 w sprawie zmiany 

siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

 

q. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pleszew, 

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek poinformował, że nie jest to nowy dokument. Uchwala 

spowoduje, że będzie regulacja i jeden dokument dla Miasta i Gminy Pleszew, a nie dwa 

oddzielene. 

 

Radny Gorzeliński zapytał o zapis z uzasadnienia, gdzie wskazano, że: „celem uchwały jest 

zwiększenie dostępności do zasobu danych przestrzennych” i mowa jest o metadanych. 

Radny poprosił o przybliżenie tematu.  

 

Z – ca Burmistrza A. Jędruszek poinformował, że w tej chwili są prowadzone prace nad 

zakupem odpowiedniego oprogramowania do umieszczania metadanych na naszych stronach 

internetowych. Plany zagospodarowania przestrzennego, które były uchwalane, jak również 

będą chcemy zamieszczać na stronie internetowej. Studium również się tam znajdzie. 

Oprogramowanie ułatwi wprowadzanie danych, jak również ich przeglądanie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/471/2014 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 22 protokołu. 

 

 

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

70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie, 
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Z – ca Burmistrza A. Jędruszek poinformował, że do dnia 16 września miały wpłynąć wnioski 

do projektu uchwały. Było przekonanie, że żadne nie wpłyną aczkolwiek w ostatnim 

momencie, w dniu 16 września wpłynął wniosek i musi on być rozpatrzony w projekcie 

uchwały. Dlatego przedstawił radnym autopoprawki do uchwały. Następnie zapytał, czy radni 

życzą sobie otrzymać autopoprawki na piśmie? 

 

Burmistrz zawnioskował o przesunięcie punktu w porządku obrad, a wydział odpowiedzialny 

przygotuje autopoprawki na piśmie. 

 

Radny Gorzeliński zauważył, że uwaga Burmistrza jest słuszna. Następnie wskazał, ze może 

będą konieczne jeszcze inne korekty ponieważ w załaczniku nr 2 gdzie mo 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny w sprawie przeniesienia 

głosowania nad powyższą uchwałą na koniec porządku obrad. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła wniosek formalny w sprawie przeniesienia 

głosowania nad powyższą uchwałą na koniec porządku obrad. 

 

 

s. nadania nazwy ulicy w Marszewie, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w 

Marszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/348/2014 w sprawie nadania 

nazwy ulicy w Marszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 24 protokołu. 

 

 

t. nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice), 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice). 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/349/2014 w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej (ul. Łąkowa – Pacanowice). Uchwała stanowi załącznik nr 25 

protokołu. 

 

 

u. nadania nazwy drodze wewnętrznej  (ul. Wrzosowa – Pacanowice), 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej  (ul. Wrzosowa – Pacanowice). 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2014 w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej  (ul. Wrzosowa – Pacanowice). Uchwała stanowi załącznik nr 26 

protokołu. 

 

 

v. Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich 

wyposażenia, 
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Z-ca Burmistrza A. Ptak przedstawił radnym autopoprawki do uchwały. 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że w §2 wymienia się Koło Gospodyń Wiejskich, ale nie 

wspomina się o Kółku Rolniczym. Tymczasem Koło Gospodyń Wiejskich jest jednostką w  

Kółku Rolniczym. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział, że Kółko Rolnicze ma osobowość prawną, jest 

Stowarzyszeniem, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich nie ma osobowości prawnej. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Koło Gospodyń Wiejskich ma osobowość prawną 

ponieważ jest jednostką w Kółku Rolniczym. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak zaproponował, aby jednak zostawić zapis w takiej formie w jakiej 

jest obecnie.  

 

Radny Gorzelinski nadmienił, że uchwała jest bardzo pozytywnym działaniem i zrobi dużo 

porządku na wsiach, będzie klarowność. Jednak w projekcie uchwały jest wiele kwestii, które 

warto wyjaśnić, chyba że będą uregulowane Zarządzeniem Burmistrza. Odniósł się do 

zapisów w regulaminie §1 pkt. 2 „Za stan techniczny i wyposażenie świetlicy odpowiedzialny 

jest  Sołtys  wsi”, zapytał w jaki sposób będzie to respektowane? Wiąże się z tym kolejne 

pytanie ile sołectw w MiG Pleszew nie posiada świetlic? Ponieważ sołtys biorąc 

odpowiedzialność na siebie za stan techniczny i inne kwestie będzie miał dodatkowe  

obowiązki. Stad nasuwa się pytanie, czy dieta która otrzymuje sołtys we wsi gdzie jest 

świetlica nie będzie za niska do tej która otrzymuje sołtys nie posiadający świetlicy. Kolejno 

w § 2 ust. 1 wskazano kto nieodpłatnie może ze świetlic działających na terenie Miasta i 

Gminy Pleszew korzystać. Nasuwa się pytanie, czy np. Stowarzyszenie z Pleszewa lub 

Brzezia będzie mogło wynająć bezpłatnie świetlice w innej miejscowości, czy tylko w tej w 

której działa? Następnie § 4 ust. 1 „Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej zaopiniowany 

przez sołtysa składa się do Burmistrza”, na czym będzie polegało opiniowanie? W § 4 ust. 5 

mamy zapis „Sołtysi lub osoby przez nich upoważnione zobowiązani są do”,  jak rozumieć 

upoważnienie i regulacje tego faktu, ponieważ obowiązków jest dużo? Następnie w umowie, 

w załączniku nr 2 § 2 ust. 3 jak rozumieć zapis „Najemca zagospodaruje śmieci z danej 

uroczystości we własnym zakresie”? Dalej § 4 ust. 1 „Najemca zobowiązuje się do uiszczenia 

Wynajmującemu czynszu z góry, najpóźniej do dnia wydania przedmiotu umowy”, czy w tym 

przypadku należy to rozumieć tak, że zostanie wydane Zarządzenie Burmistrza o stawkach za 

poszczególne świetlice i osoba która będzie chciała wynająć salę komercyjnie będzie musiała 

udać się do urzędu albo wpłacić na r-k bankowy czynsz z góry? W jaki sposób do sołtysa trafi 

informacja, ze dokonano wpłaty i może wydać klucze? Z tego tytułu mogą być komplikację  

 

Burmistrz odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że w przypadku śmieci nie ma żadnego 

problemu. Może być umowa z sołtysem, który dokona zgłoszenia i będą pojemniki, a dana 

osoba dokona rozliczenia się w odpowiedniej wysokości z sołtysem bądź tez z 

Przedsiębiorstwem Komunalnym. Następnie w przypadku umowy, w załączniku nr 2, § 4 

pewne elementy zostaną zawarte w Zarządzenie. Natomiast w momencie otrzymani wniosku 

sołtysa zaopiniowany, ze termin jest wolny i nie ma przeszkód, osoba wynajmująca otrzyma 

fakturę, która musi zapłacić. Wówczas sołtys otrzymuje informacje, że wszystko jest 

uregulowane i mogą być udostępnione klucze. W regulaminie w §1 pkt. 2 w kwestii 

odpowiedzialności za stan techniczny Burmistrz wyjaśnił, że wszystko zostało uregulowane 

uchwałami Rady Miejskiej kiedy to przekazywano majątek. Podal przykład, ze w momencie 
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gdy będzie załóżmy problem przeciekającego dachu, sołtys mus złożyć wniosek informujący 

o problemie i w gestii urzędu będzie zabezpieczenie środków w budżecie na usuniecie 

problemu. Odpowiedzialność w tym przypadku należy rozumieć jako zainteresowanie i 

analizowanie potencjalnych zagrożeń. Kolejno w § 2 ust. 1 wskazano kto nieodpłatnie może 

ze świetlic korzystać, czyli są to wszystkie Stowarzyszenia i będą one mogły wynająć 

bezpłatnie świetlice w każdej miejscowości nie tylko w tej w której działają. Następnie § 4 

ust. 1 kwestia zaopiniowania wniosku przez sołtysa wiąże się z faktem, iż opinia dotyczy 

wolnego terminu i możliwości wypożyczenia. Sołtys składa taka opinie na załączniku nr 1. 

Środki finansowe, które z wynajmu będą wpływały do budżetu miasta na kolejnej sesji będą 

przekazywane do danego sołectwa. Kolejno w § 4 ust. kwestia osób upoważnionych. Otóż 

często wszystkim zajmuje się sołtys, ale są również sytuacje, że w Radzie Sołeckiej jest 

wyznaczona osoba do opiekowania się świetlica i wówczas Rada Sołecka swoimi 

wewnętrznymi ustaleniami upoważni taką osobę do działania. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radną Bandosz o przedstawienie swoich uwag, zagrożeń  

odnośnie projektu uchwały ze swojego punktu widzenia jako sołtysa wsi Kowalew. 

 

Radna Bandosz poinformowała, że w Kowalewie sytuacja wygląda następująco, iż salę 

wynajmuje osoba upoważniona przez sołtysa i jest to pani z Koła Gospodyń Wiejskich. Jeżeli 

chodzi o zagrożenia to mogą one dotyczyć sytuacji nagłych jak np. pękniecie rury, wywozy 

nieczystości stałych, naprawy bieżące…….  

 

Radny Kusiakiewicz podzielił pogląd radnego Gorzelińskiego, iż jest to dobra uchwała 

porządkująca chaos kompetencyjny i organizacyjny. Nasuwa się pytanie odnośnie 

wigwamów, które powstały w ostatnim czasie? Czy jest przewidywany podobny regulamin, 

czy też będą dopiski do obecnego projektu uchwały. 

 

Radny Dryjański nie zgodził się z wypowiedzią radnych Gorzelińskiego i Kusiakiewicza co 

do klarowności sytuacji. Dając za przykład swoje sołectwo Suchorzew wskazał, że 

klarowność jest zawsze i wgląd we wszystkie dokumenty związane z wynajmem sali. Ma je 

Rada Sołecka i na każdym zebraniu . w ubiegłym roku w Suchorzewie było kilka imprez i z 

wynajmu sali organizuje się Dzień Dziecka, na który przychodzi ok. sto dzieci. Burmistrz 

zadeklarował, że z wynajmu Sali środki wpłyną najpierw do budżetu i jak to rozumiec? Czy 

każde sołectwo będzie mialo swoją kartotekę bea wpływy i z tych srodkow będzie można 

korzystac na zorganzowanei Dnia Dziecka? Czy tez będą podlegaly pod fundusz solecki. 

Ponadto jeżeli dane solectwo organizuje dożynki, majówkę kto będzie płacił ZAIKS. 

 

Radny Gorzeliński podziękował za udzielone odpowiedzi. poprosił jeszcze o wskazanie, czy 

w nowej kadencji będzie ustanowiona rekompensata dla sołtysów, którzy będą mieć 

dodatkowe obowiązki w miejscowościach, które maja świetlice. Kolejno zaznaczył, ze radny 

Dryjanski źle odebrał wcześniejsze wypowiedzi. Wiadome jest, że radny  z cala pewnością 

wszystko dobrze robi w temacie gospodarowania swietlicą. Nie ma co do tego zarzutu. 

Regulamin ma wprowadzić przejrzystość dla mieszkańców, którzy będą teraz wiedziec do 

kogo się udac i kto za co odpowiada. Ponadto radny zapytal, czy będą zapisy na pismie, że 

Burmistrz ceduje odpowiedzialność na soltysa, czy tez soltys będzie cedowal 

odpowiedzialność dla osoby upoważnionej do opieki nad swietlica. Jeszcze jedna uwaga 

dotyczy wypowiedzi w ktorej Burmistrz wskazal, ze wszystkie dochody zostana pozniej 

przeznaczone na sołectwo. Otoz należy się z tym zgodzic aczkolwiek jeżeli będziemy 

obciążać za media komercyjnie, to takie oplaty nie powinny do sołectwa wracac ponieważ w 

budzecie są zapewnione srodki na utrzymanie swietlic. 
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Radny Dryjański odnosząc się do wypowiedzi radnego Gorzelinskiego przeprosił i wskazał, 

że jego pytanie było ogólne dla wszystkich. 

 

Burmistrz odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że jeżeli chodzi o kwestię Stowarzyszen, 

które będą bezpłatnie korzystac z sal, to niestety koszty utrzymania czyli energia, sporzatanie 

i inne będą podlegac oplacie organziotarow. Zatem jeżeli Rada Solecka w  Suchorzewie 

bezdie organzoowac festyn, salę będzie mieć za darmo, ale koszty prad, woda, gaz, smieci 

będą po stronie sołectwa, organzioatora. Kolejno poinformowal, ze do sołectwa wrocą tylko 

srodki, które SA elementem czynszu. Koszty utrzymania, za media zostaja w urzedzie. 

Nastepnie odpowiedział radnemu Dryjanskiemu, ze srodki wrocą w zależności od 

zapotrzebownia czyli mogą być przeznaczone na fundusz solecki, bądź tez przypisane innemu 

paragrafowi. Burmistrz potwierdził, że po rozliczeniu kazda swietlica będzie miala swoja 

kartoteke i będzie można precyzyjnie wskazac jakie srodki wpłynęły i jakie maja być 

zwocone. Należy mieć jedynie świadomość, ze Jeżeli będzie wynajem Sali na koniec roku, to 

zwrot będzie w roku następnym. SA to tylko elementy techniczne. Kolehno zaznaczyl, że 

uwaga radnego Kusikiewicza odnośnie wigwamów była słuszna. W związku z powyższym 

poprosił o dokonanie następującego zapisu w §1: „Ustala się regulamin korzystania ze 

świetlic wiejskich, wigwamów i ich wyposażenia - zwanych dalej świetlicami, będących 

własnością Miasta i Gminy Pleszew”. 

 

Radny Gorzeliński po raz kolejny powrocil do pytania co z soltysami w miejscowosciach 

gdzie nie ma swietlic? 

 

Burmistrz odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że sołtysi nie maja jednakowych diet, SA 

one zróżnicowane. Różnorodność powiązana jest z wielkością sołectwa i zadaniami jakie 

musi realziowac sołtys. Jeżeli element dbania o świetlice jest tak ważny i pojawi się stosowny 

wniosek w tym temacie, to kolejna Rada miejska będzie mogła się do nieco przychylić. Na 

chwile obecna jednak wprowadzanie tego typu zmian nie wydaje się być zaadne. Kwestie tą 

należy zostawić nowej radzie i przypatrzeć się jak obowiązek wpłynie dodatkowo na prace 

sołtysa. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, ze tak naprawdę nie mówimy o soltysie tylko o osobie, 

która zajmuje się salą z upowznienia. Soltys diete dostaje, ale jak się rozliczyc z tą osobą, 

która musi po weselu przyjść i odebrać salę? Tego typu kwestie powinny być 

zrekompensowane. 

 

Burmistrz odpowiedział, ze nie widzi problemu w tej kwestii. Osoba, która będzie z tytułu 

gospodarowania salą pobierać określoną kwotę otrzyma ją na zasadzie pomniejszenia wpływu 

z czynszu. Niestety nie może być takiej sytuacji, ze miasto będzie ponosić z tego tytułu 

dodatkowe opłaty. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, ze jest to zrozumiale. Bardziej chodzilo o sytuację, ze 

gdyby srodki z wynajmu Sali miały wrócić na fundusz solecki, to w dalszej kolejności nie 

moglyby być przekazane indywidualnej osobie. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział radnemu Gorzelinskiemu, że w chwili obecnej mamy 

20 sołectw, które maja świetlice wiejskie lub wigwamy. Zostaje 8 sołectw, które mają 

rowneiz szkoly, zatem nie jest tak, że nie ma się gdzie spotykać. 
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Radna Bandosz oznajmiła, że wszystko rozwiąże się w trakcie funkcjonowania. Soltysi do tej 

pory wszystko prowadzili, księgowość, wydatki. 

 

Soltys wsi stwierdził, że propozycja ogolnie może i jest dobra, ale kto w tym nie pracowal nie 

wie, że to może jednak nie zdac egzaminu. Podal rozne przykłady. W swietlicy SA chlodnie, 

lodowki może się zdarzyc, ze cos się zepsuje w trakcie wesela. Mamy człowieka 

odpowiedzialnego, dzwonimy do niego, przychodzi i naprawia, za to płacimy od reki. Jeżeli 

miałoby to być na fakturę, to ludzie odpowiadaja „niech ci gmina zrobi”. Nastepnie kwestia 

szamba, które ma 5 000 litrów, trzeba wynająć człowieka, który przed weselem musi 

wywieźć. Na zebraniu wiejskim jest wszystko rozliczane 

 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania ze 

świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2014 w sprawie 

Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

w. zmiany uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 

2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

 

Radny Grygiel zapytał o wniosek w ramach małych grantów do 16 września, czy został 

złożony i czego dotyczy? Ponadto poruszył kwestię rozbudowy sali szkoleniowej przy 

MGOPS, jaki będzie zakres zadania? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział radnemu Gryglowi, że wniosek obejmuje 

dobudowę sali spotkań do istniejącego budynku MGOPS na ok. 50 osób. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2014 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała 

stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

x. realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”, 

 

Radny Grygiel zapytał o wniosek w ramach małych grantów do 16 września, czy został 

złożony i czego dotyczy? Ponadto poruszył kwestię rozbudowy sali szkoleniowej przy 

MGOPS, jaki będzie zakres zadania? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział radnemu Gryglowi, że wniosek obejmuje 

dobudowę sali spotkań do istniejącego budynku MGOPS na ok. 50 osób. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie realizacji projektu „Zakup 

samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2014 w sprawie 

realizacji projektu „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie”. Uchwała 

stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

y. udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku, 

 

Radny Grygiel zapytał o wniosek w ramach małych grantów do 16 września, czy został 

złożony i czego dotyczy? Ponadto poruszył kwestię rozbudowy sali szkoleniowej przy 

MGOPS, jaki będzie zakres zadania? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział radnemu Gryglowi, że wniosek obejmuje 

dobudowę sali spotkań do istniejącego budynku MGOPS na ok. 50 osób. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 

Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr XXVIII/350/2014 w sprawie 

udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku. Uchwała stanowi 

załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

Do pkt 8 Interpelacje radnych. 

 

Radna Bandosz interpeluje w sprawach: 

- wycięcie drzewa przy przedszkolu w Kowalewie na ul. B. Chrobrego, 

- załatania dziur na ul. Cmentarnej i Baranów, 

 

Radna Garsztka interpeluje w sprawie: 

- oświetlenia na ul. Piaski, 

 

Radny Grobys interpeluje w sprawie: 

- rozłączenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej na osiedlu Kossaka, 

 

Radny Załustowicz interpeluje w sprawie: 

- oświetlenia terenu od Tomaszewa do Korzkiew. 

 

 

Do pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje.  
 

Burmistrz poinformował, że odpowiedź na interpelacje zostanie udzielona na piśmie. 

 

 

Do pkt 10 Sprawy różne.   
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Przewodniczący Rady przedstawił odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Kuberki  

w sprawie rozbudowy firmy Florentyna. Interpelacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Radny Suska stwierdził, że w miesiącu lipcu otrzymał zawiadomienie, iż zostało wysłane 

pismo do GDDKiA w sprawie chodnika przy drodze krajowej w Kuczkowie. Burmistrz był  

w Poznaniu, dlatego radny zapytał jakie wieści przynosi w powyższej kwestii? 

 

Wiceprzewodniczący Klak odniósł się do informacji jaką prezes Małecki przygotował dla 

przewodniczącego Komisji Sportu. Stwierdził, że należy się sprostowanie ponieważ, zapisano 

tam, że inwestycja budowy sali zakończy się 30 października 2013 r. Tymczasem chodzi 

raczej o rok przyszły, czyli 2014. Następnie poruszył kwestię składania i przygotowywania 

wniosków o środki zewnętrzne. Chodzi o prosty wniosek, z programu Jessica, kredyt 

6 166 000 zł. Wiceprzewodniczący zapytał, czy robiły to służby finansowo-księgowe pana 

prezesa, czy zlecono to firmie zewnętrznej? Jeżeli firmie zewnętrznej to jaki był koszt tego 

zadania? 

 

Burmistrz w kwestii ścieżki rowerowej od Kuczkowa w kierunku Jankowa odpowiedział 

radnemu Susce, że w chwili obecnej nie ma jeszcze pełnej informacji w tym temacie.  

 

E. Małecki Prezes Sport Pleszew odpowiedział radnemu Klakowi, że spółka rzeczywiście  

w ciągu miesiąca nie wybuduje sali sportowej, jest to błąd piśmienniczy. Natomiast w kwestii 

służb finansowo-księgowych zaznaczył, że składają się one z dwóch osób, czyli głównego 

księgowego i osoby która prowadzi kasę i zajmuje się księgowaniem. Wniosek o pozyskanie 

środków zewnętrznych był przygotowany przez firmę ATRIUM z Poznania. Rozpisano na to 

przetarg, wniosek złożono w miesiącu lutym. Umowa opiewała na kwotę 10 000 zł. 

 

Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że zbyt lekką ręką wydawane są środki, które są 

przekazywane stosownymi uchwałami. Inne spółki Miasta również składają wnioski  

o pożyczki i kredyty i zawsze można skorzystać ze służb finansowych urzędu. Zapewne nikt 

by tego nie odmówił.  

 

Burmistrz stwierdził, że informacja do której odniósł się radny Klak była pisemną informacją 

przedstawioną na Komisji Sportu. Jasno i wyraźnie wskazano w niej, że podpisano umowę  

z firmą ATRIUM z Poznania na dwa zadania. Zaznaczył, że pewne elementy wstępne może 

zrobić spółka, natomiast do studium wykonalności nie ma żadnych możliwości technicznych. 

Patrząc na całość zadania w kwocie 10 000 000 zł, to suma 10 000 zł jest minimalnym 

procentem. Firma, która specjalizuje się w swoim fachu pozwoli nam na większą staranność, 

zrobi to lepiej i da nam większe gwarancje. Ponadto oprócz faktu przygotowania prze firmę 

wniosku, po złożeniu wpłynęło wiele dodatkowych innych żądań, które nie były 

uwzględnione i te elementy uzupełniające robiły służby pana prezesa Małeckiego. 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XXXVII Sesji Rady 

Miejskiej. 
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Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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