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Protokół nr X/2015 

z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

, a zakończono o godz. 15 
20

. 

 

Obecni: 

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

  

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokołu, 

2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokołu, 

3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokołu, 

4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

Otwarcia X sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali 

znajduje się 19 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący 

Rady powitał wszystkich zebranych a w szczególności Panią Sekretarz Starostwa 

Powiatowego.  

 

W porządku obrad przewiduję: 

  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 

2032, 

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, 

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, 

e. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r.   

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok, 

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok, 

g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, 

h. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

i. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

j. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 

– 2032, 

k. budżetu na rok 2016, 

l. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej, 

m. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda 
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Pileckiego w Sowinie Błotnej, 

n. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej, 

o. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w 

Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2, 

p. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i 

Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim, 

q. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości 

Rolnych, 

r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,  

s. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 

listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie 

mienia komunalnego, 

t. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

u. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 

2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych. 

 

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

7. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Sprawy różne. 

 

Burmistrz M.Adamek –  poprosił o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały   

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za), przyjęła zmianę porządku obrad. 

 

W porządku obrad przewiduję: 

         

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.  

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 

2032, 

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015, 

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, 

e. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 

r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2015 rok, 

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok, 
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g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok, 

h. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

i. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie 

pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania, 

j. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2016 – 2032, 

k. budżetu na rok 2016, 

l. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej, 

m. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda 

Pileckiego w Sowinie Błotnej, 

n. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej, 

o. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w 

Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2, 

p. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i 

Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim, 

q. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji 

Nieruchomości Rolnych, 

r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,  

s. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 

listopada 2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w 

Prokopowie mienia komunalnego, 

t. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 

października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości, 

u. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji 

podatkowych, 

v. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. 

 

 

6. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

7. Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Sprawy różne. 

 

Na sali znajduje się 20 radnych. Radny Grygiel wszedł na salę.  

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr IX/2015 z dnia 29 października 2015 r.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (20za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej Nr IX/2015  

 z dnia 29 października 2015 r.  
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Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

Do pkt. 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a.udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że Miasto i Gmina Pleszew tak jak samorządy 

południowej Wielkopolski są w złym położeniu ponieważ jest to jedyne miejsce w Polsce, 

gdzie nie ma możliwości szybkiej reakcji lotniczego pogotowia ratunkowego. Zadaniem 

własnym samorządu wielkopolskiego jest dbanie o zdrowie. W związku z tym powstała idea 

w Urzędzie Marszałkowskim, aby również nasz region objąć działaniem lotniczego 

pogotowia ratunkowego. Odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 

Wójtami, Burmistrzami oraz Starostami głównie powiatu pleszewskiego, ostrowskiego, 

ostrzeszowskiego, kempińskiego, kaliskiego oraz krotoszyńskiego. Propozycją Urzędu jest, 

aby 50 % kosztów inwestycji poniósł Urząd Marszałkowski wraz zakupem helikoptera, 

natomiast pozostałe samorządy zarówno gminne, jak i powiatowe partycypowały w kosztach 

w drugiej części tego zadania. Kwota ponad 50 000 zł. zostanie rozłożona na 2 lata. Jest to 

jednorazowy wydatek, który poniosą samorządy, gdyż kolejne koszty związane z 

funkcjonowaniem będą pochodziły z kontraktu NFZ, bądź z budżetu samorządu 

województwa wielkopolskiego. Ze wstępnych deklaracji pozostałych samorządów jest 

wiadomo, że taką deklarację złożyły. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu (uchwała stanowi załącznik nr 6). 

Na sali znajduje się 21 radnych. Radna Hyla weszła na salę. 

b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 

2032. 

 

Skarbnik J. Ciupa – zgłosiła autopoprawkę, która polega na zmianie limitów przeciewzięć 

„Junior banking” – zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka odpadami oraz 

informatyzacja urzędu - lex. Zmniejszone również zostały zadania majątkowe w objęciu 

udziałów dla Spółki Sport o 1 300 067 zł.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032 (uchwała stanowi 

załącznik nr 7). 

 

c. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015. 

 

Skarbnik J. Ciupa – zgłosiła autopoprawkę, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych 

o kwotę 1 300 067 zł. Ponadto Dyrektorzy szkół wystąpili o przesunięcie w swoich planach 



5 
 

wydatków bieżących związanych z odprawą dla Dyrektora szkoły, odszkodowaniem dla 

nauczyciela i wypłatą ekwiwalentu za urlop dla pracownika.  

 

Radny Kowcuń – poprosił o udostępnienie dokumentów księgowych zadań, a mianowicie – 

„budowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie”, „Budowa drogi na ul. Mieszka 

I” oraz „Budowa drogi łączącej Szenica z Szosą Jarocińską”.   

 

Burmistrz M. Adamek –   wyjaśnił, że nie widzi problemu, dokumenty są do wglądu w 

Wydziale Finansowym u pani Skarbnik. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2015. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2015 (uchwała stanowi załącznik nr 8). 

d. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wykazu wydatków, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2015 (uchwała stanowi załącznik nr 9). 

e. zmiany uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w 

sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

II/8/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr II/8/2014 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok (uchwała stanowi 

załącznik nr 10). 

f. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (uchwała stanowi 

załącznik nr 11). 

g. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. 
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Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok (uchwała stanowi załącznik nr 12). 

h. określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – zgłosił autopoprawkę - prosi, aby w § 7 przyjąć zapis, że 

uchwała z 29 grudnia 2010 r. traci moc. Radni w 2010 r. przyjęli uchwałę, która  dała zgodę 

dla przeprowadzania konkursów zawodowych w sposób kwalifikowany, następnie została 

wydana decyzja RIO, że w części uchwała została uchylona. Jednocześnie pojawiło się 

orzecznictwo, że środki na kluby sportowe można było przekazać w ramach pożytku 

publicznego. W ostatnim czasie RIO wydało stanowisko, że gmina powinna wywołać taką 

uchwałę. 

Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem czy przez ostanie 5 lat korzystaliśmy z tej 

uchwały? 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – odpowiedział, że nie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia warunków i 

trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą określenia warunków i trybu 

wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew (uchwała stanowi załącznik nr 

13). 

i. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – zgłosił autopoprawkę, na mapie błędnie została oznaczona 

ul. Daszyńskiego, powinien widnieć zapis ul. Marszewska. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i 

sposobu ich pobierania. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą ustalenia Strefy Płatnego 

Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i 

sposobu ich pobierania (uchwała stanowi załącznik nr 14). 

j. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 

2032. 

Skarbnik J. Ciupa – zgłosiła autopoprawkę, wydatki w ramach przedsięwzięć z roku 2015 

zostały przesunięte do realizacji w roku 2016 i 2017. Jest to odzwierciedlenie nowego 

załącznika nr 2, który został Państwu przedłożony. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032. 
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Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032 (uchwała stanowi 

załącznik nr 15). 

k. budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie swojej opinii Komisję Budżetu i Spraw 

Gospodarczych. 

Przewodniczący Komisji Z. Gorzeliński – omówił tryb prac nad projektem uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy. Kolejno odczytał opinie wszystkich komisji stałych Rady 

Miejskiej w Pleszewie. 

Burmistrz M. Adamek – w formie slajdów przedstawił jak kształtował się budżet, 

najważniejsze zadania oraz zagrożenia (slajdy stanowią załącznik nr 16). 

Skarbnik J. Ciupa –  odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016 (opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu).  Kolejno 

ustosunkowała się do uwag RIO. 

Burmistrz M. Adamek – odniósł się do uwag RIO. Kolejno poinformował, że pewne 

zadania zlecone, które dotyczą przede wszystkim dwóch naszych wydziałów OB i USC są w 

pewnej części finansowane z naszych dochodów. Otrzymaliśmy informację, że administracja 

rządowa przekaże nam kwotę w wysokości 231 909 zł. My zaplanowaliśmy na ten cel 

363 416 zł. Wynika z tego, że w tej kwocie, którą otrzymujemy nie da się tych zadań 

sprawnie wykonać. Tak więc podjęliśmy działania, że od stycznia 2016 r., będziemy 

szczegółowo ewidencjować działania naszych wydziałów oraz zbierać dowody, aby wystąpić 

przeciwko administracji rządowej do sądu, by odzyskać poniesione nakłady finansowe. 

Następnie przystąpił do omówienia wniosków poszczególnych komisji zgłoszonych  Komisji 

Budżetu i Spraw Gospodarczych.  

Wniosek: 

1. równe nakłady finansowe dla osiedli - kwota ok. 10. 000 zł. – finansowanie: 

zmniejszenie rezerwy budżetowej, 

2. zwiększyć nakłady na osiedla o kwotę 63.500 zł, przeznaczając 5 zł na mieszkańca bez 

limitu kwoty na osiedle finansowanie: rezerwa budżetowa. 

 

Propozycją jest, aby nie uwzględniać tych wniosków w budżecie w roku 2016, natomiast 

uważamy, że kwota na 1 mieszkańca będzie wynosiła 5 zł, z limitem 8. 000 zł. na osiedle. 

Kolejno przedstawił kwotę, które poszczególne osiedla otrzymają.  

3. Budowa oświetlenia na ulicy Rzymskiej w Zielonej Łące - finansowanie: rezerwa 

budżetowa.  

 

Propozycją jest, by nie uwzględnić tego wniosku w budżecie w roku 2016, zadanie jest ważne 

i zostanie rozpatrywane przy kolejnych zmianach budżetu. 

Następnie przedstawił kolejne autopoprawki w formie nowych zadań majątkowych: 

1. budowa oświetlenia na ul. Szpunta w Pleszewie – kwota 30 000 zł. 

2. urządzenie boiska sportowego w Bronowie – kwota 20 000 zł. 
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3. budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 Piekarzew. Propozycją jest, aby zadanie nazwać 

budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 Piekarzew – Suchorzew – etap I, 

Następnie zasygnalizował, że do 23 stycznia 2016 r. jest czas na złożenie projektu, aby 

pozyskać środki na modernizację biblioteki. Pragniemy zmodernizować cały obszar byłego 

dworca PKP. Biblioteka na chwilę obecną posiada środki wystarczające, aby to zadanie 

zgłosić, natomiast przy pierwszej nowelizacji uchwały budżetu o tą kwotę zwiększymy 

bibliotece wydatki.  

Radny Kowcuń – poprosił, aby zostało przedstawione zadłużenie w spółkach i jak kształtuje 

się ta kwota globalnie? Kolejno poprosił o wyjaśnienie skąd Urząd posiada informację, że 

bezrobocie w przyszłym roku wzrośnie? Następnie zapytał się czy nie dało się ująć ul. 

Łąkowej w projekcie budżetu na rok 2016, by wymienić na niej kanalizację? Kolejno zwrócił 

uwagę, że w związku z odczytaniem opinii RIO wskazano nam byśmy zmniejszyli kwotę 

rozchodów czy do tego zalecenia MiG zamierza się jakoś odnieść? 

Radny Gorzeliński – omówił wydatki inwestycyjne, których kwota ogółem wynosi ok. 

19 000 000 zł. i jest najwyższa kwota jaką samorząd Miasta w ostatnich latach przeznaczył na 

inwestycję. Sądzi, że zarówno te duże jak i małe zadania cieszą mieszkańców MiG Pleszew. 

Kolejno podkreślił oraz wymienił wspomniane zadania. Następnie zaznaczył, że sytuacja 

finansowa MiG Pleszew znacznie się poprawia w ostatnich latach w związku z czym dochody 

budżetu są wyższe w porównaniu z wydatkami bieżącymi. Wolne środki można wykorzystać, 

aby nie zaciągać kolejnych kredytów. Tak więc nasza sytuacja wróży nam dobre lata. 

Radny T. Grobys – wyraził swoje zadowolenie z szeregu inwestycji, które zostaną w 

najbliższym czasie wykonane. Szczególnie podziękował w imieniu osób starszych i 

niepełnosprawnych za budowę windy oraz poprosił o usprawnienie systemu obsługi przez 

Wydziały WI i AU, które znajdują się na piętrze III.  

Burmistrz M. Adamek – odniósł się do wypowiedzi radnego T. Grobysa gdzie 

poinformował, że budowę windy możemy wykonać tylko do kondygnacji II piętra. Kolejno 

zapewnił, że stworzymy taki system, aby mieszkańcy w pełni byli zadowoleni z naszej 

obsługi. Kolejno podziękował radnemu Gorzelińskiemu za doprecyzowanie wielu 

szczegółów, które wskazał. W szczególności za podkreślenie słów, że w razie pojawienia się 

nowych środków unijnych mamy zapewnioną bazę finansową i każdej chwili możemy o nie 

aplikować. Kolejno odpowiedział na pytanie radnego Kowcunia, że na chwilę obecną nie 

zamierzamy wykorzystać wolnych środków, gdy nastąpi potrzeba to uruchomimy je we 

właściwym momencie. W projekcie „Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w aglomeracji 

Pleszew” w realizacji zadań Przedsiębiorstwa Komunalnego pojawiły się pewne uwagi. 

Przedsiębiorstwa Komunalne, które wytwarzają energie i zużywają je na własne potrzeby nie 

będą mogły skorzystać z tego projektu. Naszym zadaniem jest to absurdalne, ponieważ 

większość Przedsiębiorstw Komunalnych, aby generować mniejsze koszty własne  korzysta z 

takiego systemu. Wystąpiliśmy z zapytaniem do Narodowego Funduszu i czekamy na 

odpowiedź. Następnie poinformował, że kanalizacją na ul. Łąkowej została ujęta w 

prezentacji multimedialnej w pkt. 4. Kolejno zaznaczył, że element bezrobocia w każdej 

chwili może się pojawić, w przedstawionej prezentacji został wskazany jako element 

zagrożenia. Następnie poinformował, że na chwilę obecną nie ma przygotowanych 

dokumentów, które wskazywałyby zadłużenie spółek, ale pewne elementy zostały wskazane 

w WPF ma rok 2016 w pkt. 1325, gdzie mówimy o przejęciu i zakupie udziałów w spółce 

„Sport Pleszew” . Przyjmując umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego spółka „Sport 

Pleszew” musiała wskazać jakie jest jej zadłużenie w poszczególnych latach oraz wskazała do 

kiedy będzie musiała spłacać kredyt, a my będziemy obejmowali udziały. Oczywiście pragnie 
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przypomnieć, że wskazana kwota jest wyższa, ponieważ spółka przejęła zadania OSIR i 

została przekazana kwota w wys. 800 000 zł. na bieżące funkcjonowanie, które obecnie 

realizuje spółka „Sport Pleszew”. W przypadku tego pytania odpowiedź zostanie 

przygotowana i udzielona w późniejszym terminie. 

Wiceprzewodniczący W. Grobys – zauważył, że by móc zrealizować pewne inwestycje 

należy zrealizować wydatki, a przede wszystkim trzeba mieć zabezpieczone dochody. W 

informacji o wydanych Zarządzeniach - Burmistrz przeznaczył do sprzedaży działki 

niezabudowane w Zawidowicach i w Kowalewie, gdzie w przypadku udanej transakcji 

osiągniemy dochody w granicy ponad 1 000 000 zł. Następnie zaproponował, aby po budowie 

sieci kanalizacyjnej zastanowić się nad sprzedażą działek w miejscowości Nowa Wieś,  

ponieważ przysporzy nam to dodatkowy dochód. Ponadto prosi, aby rozważyć budownictwo 

socjalne. Ubolewa, że tak późno zapadła decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Kolejno zaapelował, aby nasze instytucje kultury 

przygotowały coś w charakterze apelu, by uczcić 1050 rocznicę Powstania Państwa 

Polskiego. 

 

Radny Grygiel – zaznaczył, że z informacji, które posiada projekt w sprawie zwiększenia 

kwoty wolnej od podatku nie posiada żadnej rekompensaty dla samorządu. Ponadto zwrócił 

się do Burmistrza MiG Pleszew czy ma jakiekolwiek informacje - jak środowisko 

samorządowe ocenia ewentualne skutki wejścia w życie ustawy. 

 

Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem czy jest wstępny plan budowy fontanny? Kolejno 

dodał, że z tego co wie omawiana ustawa przez przedmówców nie wejdzie w życie w 2016 r. 

 

Radny Kowcuń – podziękował Burmistrzowi MiG za udzielone odpowiedzi na zadane 

pytania. Następnie wyraził swoje zadowolenie z projektu uchwały budżetu na rok 2016. 

Pochwalił ilość zadań, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane. Kolejno zwrócił się 

z pytaniem czy został rozpatrzony wniosek Starosty Pleszewskiego o zakup karetki 

ratunkowej? Również zgłosił propozycję, aby w przyszłości zainwestować w infrastrukturę 

głównie w szereg pracowni edukacyjnych w szkołach.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że w I kwartale 2016 r. ukaże się projekt z WRPO na 

doposażenie pracowni szkolnych. Nie tylko komputerowych ale i przyrodniczych i 

matematycznych. Planowane jest, by wszystkie zespoły szkół gimnazjalnych zgłosiły chęć 

udziału w projekcie. Jeżeli nam się nie uda spróbujemy wygenerować środki własne, aby to 

zadanie wykonać.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia w sprawie 

fontanny poinformował, że została przygotowana wstępna koncepcja. Postanowiliśmy 

stworzyć coś trwałego dla mieszkańców co nie będzie burzyło wizualizacji rynku. Wspólnie z 

panią konserwator zabytków ustaliliśmy, że będzie to 6 tryskających, podświetlonych 

elementów w płycie rynku. Koszty porównaliśmy z innymi podobnymi obiektami w innych 

miastach i na tej podstawie je oszacowaliśmy. Kolejno odpowiedział na pytanie 

Wiceprzewodniczącego W. Grobysa dotyczące wskazanych wcześniej kosztów wyższych 

niektórych zadań, a dziś niższych. Spowodowane jest to oczekiwaniem na pojawienie się 

środków zewnętrznych o które będziemy chcieli aplikować. Następnie poinformował, że 

czekamy na pojawienie się środków na skanalizowanie obszarów wiejskich, ponieważ 

również mamy na uwadze miejscowość - Nową Wieś.  

 



10 
 

Burmistrz M. Adamek – uzupełnił wypowiedź przedmówcy i poinformował, że planowane 

zakończenie zadania dotyczącego fontanny jest na dzień 1 czerwca 2016 r. Kolejno 

poinformował, że na przełomie I lub II kwartału pojawią się środki na zalesienie, 

zadrzewienie w gminie. W związku z czym zabezpieczyliśmy pewną kwotę w budżecie, aby 

wziąć udział w projekcie i zmodernizować Park Miejski. Następnie poinformował, że wczoraj 

odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów w sprawie karetki i nie ma zgody jednomyślnej. 

Stoimy na stanowisku, jeżeli wszystkie Gminy wyrażą swoje poparcie to my również. 

Zwrócił się do swoich pracowników, by wystosowali pismo do Starosty Pleszewskiego z 

prośbą, aby wskazali nam wynik finansowy PCM w ostatnich 2-3 latach, co pokaże nam czy 

spółka sama nie może sfinansować tego zadania, czy potrzebuje wsparcia od gmin. Kolejno 

odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego W. Grobysa, gdzie przyznał rację, że 

mieszkania socjalne muszą powstać. Na chwilę obecną trwa analiza gdzie mają one powstać. 

Obecnie nie mamy większych problemów z przydziałem mieszkań, ale zdaje sobie sprawę, że 

jest to istotny problem, który zapewne zostanie rozwiązany. Na RCS została przeznaczona 

kwota 1 000 000 zł., w ostatnim czasie odbyła się rozmowa z Marszałkiem Wojtysiakiem, 

gdzie otrzymał zapewnienie, że będą realizowane projekty kluczowe pod koniec 2016 r., a 

jeżeli będziemy chcieli wziąć udział w projekcie dotyczącym rewitalizacji to zostanie on 

ogłoszony na początku roku 2017. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, który z tych projektów 

będzie dla nas korzystniejszy, ponieważ nie ma jeszcze żadnych założeń. Planowane zadanie 

będzie realizowane przez ok. 2,5 roku, a wartość zadania będzie wynosić ok. 20 000 000 zł. 

Kolejno odpowiedział na pytanie w sprawie 1050 rocznicy Państwa Polskiego z informacji 

jakie posiada wszystkie jednostki zaplanowały już różnego rodzaju uroczystości, spotkania i 

prezentacje. Całokształt działań Urząd przedstawi na konferencji prasowej. Następnie 

poinformował, że temat poruszany na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych w sprawie 

wykupu mieszkań, zostanie rozpatrzony i być może uda nam się rozszerzyć ofertę dla naszych 

mieszkańców. Sądzi, że w styczniu zostanie przygotowana szersza oferta. Kolejno odniósł się 

do pytania radnego Grygla w sprawie kwoty wolnej od podatku – na razie nie ma jasno 

sprecyzowanej daty wejścia w życie ustawy, ale pojawił się element trwały, który polega na 

zwiększeniu wydatków samorządów. Trudno powiedzieć jakie wystąpią zmiany, w skali roku 

mogą osiągnąć kwotę ok. 20 % dochodów.  

 

Radny Dryjański – wyraził swoje zadowolenie, że w roku 2016 zostanie zrealizowany 

fundusz sołecki, a także z dofinansowania dróg, które polega na umowie Powiatu i Gminy. 

Kolejno zwrócił się z pytaniem, kiedy nastąpi realizacja zadań skanalizowania terenów 

wiejskich? Czy w rewitalizacji dworca PKS zostały przewidziane stanowiska dla autokarów? 

Następnie poinformował, że Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej będzie głosował za 

przyjęciem budżetu na rok 2016. 

 

Radna Garsztka – jako Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 

Gospodarczych, Opieki Społecznej i Zdrowia na swoich posiedzeniach omawiała 

bezpieczeństwo na drogach. Wyraża swoje zadowolenie, że stan bezpieczeństwa w Mieście i 

Gminie Pleszew uległ poprawie.  

 

Radna Gil – w imieniu „nowych Radnych” pomimo małego doświadczenia wyraża swoje 

poparcie dla budżetu na rok 2016. W szczególności dziękuje za wypracowanie wspólnego 

stanowiska i współdziałanie z Powiatem. Następnie podziękowała za możliwość korzystania z 

Budżetu Obywatelskiego, ponieważ wnosi on wiele radości w środowisko społeczne. 

 

Radny Suska – podziękował za szereg mniejszych inwestycji, które pojawią się na obszarach 

wiejskich. Kolejno dodał, że jako Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa pozytywnie 
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opiniuje budżet na rok 2016 oraz prosi, aby rozważyć możliwość montażu oświetleń 

ledowych. 

 

Radny Kusiakiewicz – w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej oraz Klubu Obywatelski 

Pleszew poinformował, że wszyscy członkowie będą głosować za przyjęciem budżetu na rok 

2016. Zauważył, że ten rok będzie szczególny dla mieszkańców, ponieważ kolejny rok 

podatki nie wzrastają a na inwestycje zostanie przeznaczone ok. 19 000 000 zł. Ponadto od 

miesiąca kwietnia wzrosną wynagrodzenia dla pracowników i ma nadzieję, że z roku na rok 

utrzyma się tendencja wzrostowa. Liczy, że w ramach prac drobnych inwestycji pojawią się 

wolne środki, by można było można zrealizować zadania, które zgłaszał klub PO.  

 

Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik jaką kwotę w roku 2015 dołożył 

Urząd, aby funkcjonowała sprawnie Spółka Sport? I jaką kwotę wkładu w przybliżeniu 

przewidujemy w roku 2016? Kolejno poinformował, że będzie głosował za przyjęciem 

budżetu za rok 2016, ponadto wyraził zadowolenie, że pensje pracowników samorządowych 

wzrosną. Uważa, że należy stawiać na jakość usług a nie na taniość – w związku z 

plebiscytem w którym bierzemy udział.  

 

Skarbnik J. Ciupa – odpowiedziała na pytanie radnego Kowcunia, że kwota dofinansowania 

w roku 2015 wynosi 2 042 000 zł., natomiast w roku 2016 zgodnie z zaplanowaną WPF 

kwota wynosi 3 000 249 zł. Wynika to z spłat rat i zobowiązań z dotychczas zaciągniętych 

kredytów. Koszty zostały ustalone na kwotę 700 000 zł. ale po przejęciu pracowników z 

OSIR, kwoty te napewno ulegną zmianie w zależności od podjętych działań.  

 

Burmistrz M. Adamek – poinformował, że radny Dryjański słusznie zauważył, że fundusz 

sołecki na rok 2016 uległ zwiększeniu do kwoty 454 000 zł. Jednocześnie przypomniał, że 

jest możliwość odzyskania 40 % tego funduszu. Do końca września po nowym roku 

obrachunkowym finanse te powinny do na nas wpłynąć. Tak więc w roku 2016 ok. 180 000 

zł. powinniśmy uzyskać. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnej Garsztki i 

poinformował, że zwiększy nam się jeszcze bardziej bezpieczeństwo poprzez zmianę 

przebiegu ulic i pojawi się o wiele więcej miejsc parkingowych. Następnie odniósł się do 

podsumowania radnej Gil dotyczącej dróg w ramach współpracy Miasta z Powiatem i 

wspólnym finansowaniem zadań. Uzyskaliśmy zapewnienie od Starosty, że w przyszłym roku 

wspólnie zostanie zrealizowana droga od miejscowości Kowalew do restauracji „Baks” 

łącznie ze ścieżką rowerową i rondem. Następnie odnosząc się do wypowiedzi radnego Suski, 

który zauważył przebieg mniejszych inwestycji drogowych. Obecnie przyjęliśmy ambitne 

zadania, aby jak najszybciej ogłaszać przetargi na zadania finansochłonne ponieważ wiemy, 

że firmy nie mają dużo zamówień. Liczymy na to, że jeżeli uda nam się szybko ogłosić 

przetarg na drogę Zielona Łąka to koszty inwestycji zdecydowanie spadną i uzyskamy pewną 

rezerwę finansową. Podobnie zresztą jest w przypadku drogi w Lenartowicach. Kolejno 

odniósł się do radnego Kusiakiewicza, gdzie podziękował za zwrócenie uwagi na fakt, iż rok 

2016 jest rokiem gdzie nie wzrosną podatki, a rosną wydatki majątkowe i zadłużenie spada.  

 

Skarbnik J. Ciupa – wyjaśniła, że w roku 2015 w uchwale budżetowej była kwota w wys.  

3 409 000 zł. jako całość, jednocześnie spółka spłaciła więcej o 1 367 00 zł. należność z 

tytułu rat kredytu wobec powyższego gmina obniżyła spółce środki w 2015 r. do kwoty 

2 042 000 zł. Być może w latach następnych kwota ta zostanie przekazana spółce poprzez 

zmiany budżetu. W 2016 r. w projekcie budżetu została zaplanowana kwota w wys.   

3 256 000 zł. 
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiadając na pytanie radnego Dryjańskiego 

poinformował, że kanalizacja na terenach wiejskich powstanie w momencie otrzymania 

środków zewnętrznych. Ma nadzieję, że projekt ten zostanie realizowany do końca 

finansowania tej perspektywy unijnej. Sądzi, że w międzyczasie pojawią się inne elementy, 

które będzie można podłączyć pod ten projekt. Kolejno poinformował, że po modernizacji 

dworca PKS nie zostały przewidziane na placu miejsca dla postoju autobusów. Propozycją 

naszą jest, aby całkowicie zmienić funkcjonalność tego miejsca. Bierzemy pod uwagę inne 

miejsca przystanków autobusowych, by odciążyć ruch na ul. Św. Ducha.  

 

Burmistrz M. Adamek – przypomniał przedstawione powyżej autopoprawki. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone autopoprawki. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła zgłoszone autopoprawki. 

Przewodniczący Rady – pogratulował Burmistrzowi MiG Pleszew budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2016 

(uchwała stanowi załącznik nr 18). 

l. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – poprosił, aby przedyskutować całościowo nad kolejnymi 

uchwałami, ponieważ one są powiązane za sobą. Podkreślił, że w nazwie uchwały pojawia się 

słowo likwidacja, gdyż ustawa o systemie oświaty nie przewiduje innej formy przekształcenia 

placówki oświatowej jeżeli liczy ona powyżej 70 uczniów. Tak więc formalnie mówimy o 

likwidacji placówki, a faktycznie jest to przekształcenie placówki. Wystąpiły trzy przesłanki, 

które zadecydowały o przedłożeniu projektu uchwał radnym. Pierwsza dotyczy lokalizacji 

szkół. Proszę zwrócić uwagę, że na północy Gminy mamy dość klarowną sytuację ponieważ 

jedna szkoła jest w Lenartowicach z 140 uczniami w szkole podstawowej, która obsługuje 

kilka wsi – Rokutów, Zawidowice, Lenartowice oraz częściowo Grodzisko. W konsekwencji 

likwidacji szkół w Rokutowie, Zawidowicach i Grodzisku powstała jedna prężna szkoła. Inna 

jest sytuacja szkoły w Kowalewie, gdzie obsługuje ona nie tylko Kowalew ale i Piekarzew, 

Suchorzew oraz dzieci spoza Gminy Pleszew. W południowej części Gminy pojawił się 

dylemat w którym kierunku powinna funkcjonować sieć placówek oświatowych. Należy 

zwrócić uwagę, że omawiane placówki szkolne są oddalone od siebie 3 - 4 km m.in. w 

Taczanowie Drugim, Sowinie, Kuczkowie. Artmetyka nakazywałaby połączenia szkół w 

Sowinie Błotnej i w Taczanowie Drugim, ponieważ szkoła w Kuczkowie jest szkołą 

stowarzyszenia i funkcjonuje na własnych zasadach. Koncepcja wypracowana wspólnie z 

nauczycielami, Radą Rodziców oraz Zarządem Stowarzyszenia zmierza w kierunku, aby 

szkołę w Sowinie Błotniej z dniem 1 września 2016 r. przejęło Stowarzyszenie Doliny Giszki. 

Druga przesłanka dotyczy kontekstu demograficznego. Gdy MiG przejmowało oświatę w 

roku 1993-1994 to do szkoły w Sowinie Błotnej uczęszczało ponad 200 uczniów. Kolejno 

zwrócił uwagę na fakt, że nie jest to tylko i wyłącznie problem szkoły w Sowinie Błotnej ale i 

pozostałych placówek oświatowych. Trzecią przesłanką jest aspekt finansowy, który jest 

związany z poszukiwaniem oszczędności, jeżeli zapowiadane przez władzę reformy wejdą w 

życie to zapowiada się trudna kadencja pod kątem zmian sieci szkół podstawowych i 

przedszkoli. W dniu 25 listopada odbyło się spotkanie z Radą Pedagogiczną i pracownikami 

administracji obsługi ZSP w Sowinie Błotnej. W sumie jest zatrudnionych 22 osóby. W dniu 

1 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Radą Rodziców szkoły i 8 grudnia z Zarządem 
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Stowarzyszenia Giszki, które wystąpiło z oficjalnym pismem do Burmistrza MiG oraz 

Przewodniczącego RM o przejęcie szkoły w Sowinie Błotnej. MiG Pleszew jako organ 

prowadzący nie uchyla się od odpowiedzialności za dalsze funkcjonowanie placówki. 

Podobnie jak szkoła w Kuczkowie funkcjonuje jako placówka niepubliczna prowadzona 

przez Stowarzyszenie „Pionier”. Po przekształceniu placówki w Sowinie Błotnej szkoła 

będzie na uprawnieniach szkół publicznych, czyli nadal będzie realizowała obowiązek 

szkolny i przedszkolny przez placówkę niepubliczną - nieodpłatną naukę w szkole 

podstawowej oraz takie same warunki jak w przedszkolu publicznym. Kolejnym elementem 

jest kwestia finansowania, ponieważ w szkołach publicznych zapotrzebowanie składa 

dyrektor szkoły a MiG musi zapewnić w 100 % środki finansowe. Tak więc 80 % dochodów 

przedszkoli i szkół to są wszelkiego rodzaju płace i pochodne. W przypadku Stowarzyszenia 

na każdego ucznia stowarzyszenie otrzyma dotację z budżetu Gminy. Orientacyjnie na 1 

dziecko z terenu wiejskiego do 5 000 osób zamieszkałych jest to kwota 7 600 zł., które 

Miasto otrzymuje z budżetu państwa i przekazuje dalej. W przypadku przedszkola jest to 

kwota ok. 4.500 zł. rocznie, w zależności od sprawności dzieci. Tak więc szkoła otrzymuje w 

100 % wszystko co Państwo gwarantuje na utrzymanie szkoły, a przedszkole otrzymuje 75 % 

kosztów kształcenia dziecka w publicznych przedszkolach. Tak więc otrzymują tyle ile 

otrzymują przedszkola nie publiczne działające na terenie MiG Pleszew. Budynek szkoły i 

przedszkola pozostanie nadal własnością Miasta, zostanie oddany nieodpłatne w użyczenie 

Stowarzyszeniu „Dolina Giszki”. Obecnie w placówkach pracuje 22 pracowników, w tym 7 

pracowników administracji-obsługi na 4,2 etatów. Pozostali pracownicy to kadra 

nauczycielska gł. stopnia awansu zawodowego mianowanego, jeden nauczyciel kontraktowy, 

2 dyplomowanych. Dwóch pracowników posiada uprawnienia do świadczenia 

kompensacyjnego, kolejnym dwóm brakuje trochę do tego świadczenia, ale przedstawimy im 

naszą propozycję i zaproponujemy im pewne rozwiązanie. W momencie przygotowania opinii 

prawnej przez Wydział Prawny z zakresie odpraw będzie jednoznacznie brzmiało, że należy 

je wypłacić to będzie kwota w wys. 200 000 zł., z czego ok. 100 000 zł. Miasto odzyska z 

budżetu państwa. Zostały przeanalizowane korzyści, które polegają na zachowaniu szkoły w 

środowisku wiejskim, większe działanie i mniejsze ograniczenie wynikające z ustawy o 

systemie oświaty, a konkretnie  z Karty Nauczyciela. Szacujemy, że oszczędności dla budżetu 

Gminy będą w kwoci 300 000 zł. rocznie. Serdecznie podziękował Zarządowi 

Stowarzyszenia, pracownikom administracyjnych oraz nauczycielom za udział w 

przekształceniu, co daje możliwość zachowania placówki na mapie sieci oświatowej MiG 

Pleszew. 

 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek – poprosił o przedstawienie rzeczywistych kosztów 

utrzymania 1 ucznia.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że jest to kwota w granicy 10 -11 000 zł., jeżeli w 

szkole jest dziecko niepełnosprawne to ten wskaźnik ulegnie zwiększeniu.  

 

Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem jak wygląda na dzień dzisiejszy wskaźnik 

dofinansowania uczniów w szkołach. Kolejno zapytał czy inne placówki, które chcielibyśmy 

przekształcić w formę niepubliczną - prowadzoną przez stowarzyszenie dałyby radę się 

utrzymać z tej formy dotacji? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że biorąc pod uwagę koszt jednego ucznia minus 

otrzymaną subwencję to najtańszą szkołą w utrzymaniu jest szkoła w Kowalewie, bo tylko 9 

%  dopłacamy do niej, 16 % dopłacamy do ZSP nr 2, 23 % dopłacamy do ZSP 3 , 19 % 
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dopłacamy do  ZSP Lenartowice, po 30 % dopłacamy do ZSP 1 i Sowina Błotna i 36 % 

dopłacamy do Taczanowa Drugiego.  

Burmistrz M. Adamek – dodał, że ogromny wkład pracy został włożony przez 

Stowarzyszenie „Pionier”, panią Dyrektor Walczak, Sołtysów, gdy przejmowano szkołę w 

Kuczkowie. Podobną perspektywę widzimy w stosunku do szkoły w Sowinie Błotnej. 

Pojawia się pewne zagrożenie w stosunku do szkoły w Taczanowie Drugim, ponieważ 

jedynie 106 uczniów do niej uczęszcza. Ale do momentu, jeżeli nie będziemy mieli jasnego 

stanowiska rządu co do 6-latków, nie będziemy żadnych ruchów podejmować. Analiza, którą 

Państwu przekazaliśmy ukazuje nam Taczanów Drugi w mało korzystnej sytuacji.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak – poprosił o przedstawienie zmian panią Dyrektor, które nastąpiły 

w szkole w Kuczkowie po przejęciu przez Stowarzyszenie „Pionier”.   

 

Stowarzyszenie „Pionier” w Kuczkowie D. Walczak – wyjaśniła, że nie zmieniło się wiele 

rzeczy. Zostały wprowadzone dowozy i opieka świetlicowa dla dzieci, która trwa od 7
00 

– 

15
30

. Przedszkole również ma wydłużony czas funkcjonowania od 6
30

 – 15
30

, a jeżeli 

zaistnieje taka potrzeba zostajemy z dziećmi dłużej. Nie mamy żadnego problemu z bieżącym 

utrzymaniem, gdyż MiG Pleszew bardzo dba o nas. Bardzo dużo remontów zostało 

przeprowadzonej od kiedy placówkę przejęło stowarzyszenie „Pionier”. Obowiązuje nas 

Kodeks pracy a nie Karta Nauczyciela co pozwala na rozwiązanie wiele problemów. 

Pedagodzy chętnie angażują się w dodatkowe prace, nie mamy problemu z art. 42 Karty 

Nauczyciela, ponieważ pracujemy 40 godz. tygodniowo - co nie oznacza, że nauczyciel 

pracuje 40 godz. przy tablicy, ponieważ prowadzi działalność wychowawczą szkoły. Zostało 

zwiększone pensum o 2 godz. w stosunku do Karty Nauczyciela. Posiadamy możliwość  

przyznania dodatku motywacyjnego w postaci premii wybranemu nauczycielowi, o czym 

decyduje w dużym stopniu Zarząd Stowarzyszenia, który na bieżąco naszą pracę obserwuje. 

Sądzi, że nauczyciele wiele nie stracili na zamianie tym bardziej, że perspektywy pracy w 

szkole samorządowej przedstawiały się mało interesująco. 

 

Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem ile dzieci z naszego terenu kształci się poza naszą 

gminą i jak to przekłada się na finansowanie tego.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że za szkoły nie płacimy. System finansowania szkół 

polega na tym, że dotacja zostanie przekazywana za dziecko. Sądzi, że ok. 100 uczniów spoza 

MiG Pleszew przyjeżdża kształcić się w naszych szkołach podstawowych, a w przypadku 

przedszkoli  wyjaśnił, że wpłaty do budżetu są wyższe niż wypłaty. Tak więc zyskujemy na 

tym.  

 

Radny Gorzeliński – poprosił o przygotowanie w najbliższym czasie informacji 

przybliżające wydatki szkoły w Taczanowie Drugim i z czego one wynikają? 

 

Wiceprzewodniczący Grobys – podsumował, że Stowarzyszenie  „Doliny Giszki” dla dobra 

swoich dzieci chce przejąć tą szkołę. Podziękował Burmistrzowi MiG za szczere przekazanie 

wszystkich informacji na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Kolejno zauważył, że 

stowarzyszenia należy wspierać.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej. 
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Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji 

Publicznego Przedszkola w Sowinie Błotnej (uchwała stanowi załącznik nr 19). 

m. zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego 

w Sowinie Błotnej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zamiaru likwidacji Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sowinie Błotnej (uchwała stanowi 

załącznik nr 20). 

 

n. rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Sowinie Błotnej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Publicznych w Sowinie Błotnej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą rozwiązania Zespołu Szkół 

Publicznych w Sowinie Błotnej (uchwała stanowi załącznik nr 21). 

o. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w 

Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 

(uchwała stanowi załącznik nr 22). 

p. przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą 

Pleszew, a Powiatem Pleszewskim. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeniesienia własności 

nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Powiatem 

Pleszewskim. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przeniesienia własności 

nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Powiatem 

Pleszewskim (uchwała stanowi załącznik nr 23). 

q. przejęcia działek położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości 

Rolnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przejęcia działek 

położonych w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przejęcia działek położonych 

w Pleszewie przy ul. Piaski od Agencji Nieruchomości Rolnych (uchwała stanowi załącznik 

nr 24). 
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r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w drodze darowizny (uchwała stanowi załącznik nr 25). 

s. zmiany uchwały nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 

2014 r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia 

komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr 

XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego (uchwała 

stanowi załącznik nr 26). 

t. zmiany uchwały Nr XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 

2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Skarbnik J. Ciupa – wyjaśniła, że w ustawie o rewitalizacji wprowadzone zostały przepisy, 

które mówią „że w miejscu gdzie będzie założony obszar rewitalizacji” - jak na razie w naszej 

gminie go nie ma ale na mocy art. 37 gminy muszą wprowadzić stawkę podatku. Została ona 

określona w maksymalnej wysokości. Gdybyśmy program rewitalizacji wprowadzili to 

pierwszy podatek z tego tytułu wpłynąłby w 2020 r. i obejmowałby te podmioty, które 

uzyskały pozwolenie na budowę budynku a ukończyły budowy lub nie przystąpiły do 

budowy. 

 

Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem dlaczego mowa jest, że nie posiadamy obszaru 

rewitalizacji, przecież podejmowaliśmy na wcześniejszych sesjach takie uchwały. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że obszary do których zostały podejmowane 

uchwały zostały już skonsumowane. Na dzień dzisiejszy pracujemy nad 3 kolejnymi 

obszarami rewitalizacji na które chcemy uzyskać środki zewnętrzne – czyli na: budowę RCS, 

teren po PKP i obszar po PKS. Jeżeli w obszarze rewitalizacji ujęte zostały budynki do 

dobudowy i nie powstałyby w ciągu 4 lat od objęcia tego obszaru rewitalizacją to wówczas 

stawka podatku zostałaby dla niego podwyższona.  

 

Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem czy jest to stawka roczna? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiedział, że jest to stawka roczna. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

XXII/268/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012 roku w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 27). 

u. zmiany uchwały Nr IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 

2015 roku w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie 

ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr 

IX/88/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie 

ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych (uchwała stanowi załącznik nr 28). 

v. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 

października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że żadne zmiany nie pojawiły się co do zasady 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, w projekcie uchwały zostały 

usunięte niektóre dane i w formie tabelarycznej przedstawione. Zgodnie z uwagami eksperta 

Wojewódzkiego Funduszu zmiany zostały wprowadzone. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Pleszew. 

Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą w sprawie zmiany uchwały 

Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie 

przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy 

Pleszew (uchwała stanowi załącznik nr 29). 

Do pkt. 6 Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej na 2016 rok (plan 

pracy stanowi załącznik nr 30). 

Do pkt. 7 Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 

(plan pracy stanowi załącznik nr 31). 

Do pkt. 9 Interpelacje radnych. 

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawie: 

- nadania imienia Edwarda Mamunowa stadionowi miejskiemu w Pleszewie. 
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Do pkt 10 Sprawy różne: 

Przewodniczący Rady - poinformował, że wpłynęła skarga Pana Stanisława Martyny i Pani 

Jolanty Walkowiak - Martyny, która powinna być wg właściwości w pierwszej kolejności 

przekazana Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia i wówczas po analizie powróci pod obrady 

Rady Miejskiej. Następnie poinformował, że dokument znajduje się do wglądu 

zainteresowanych w Biurze Rady. 

Radna Gawrońska – w imieniu Prezesów „Stali - Pleszew” oraz „KS Kosz Pleszew” 

serdecznie zaprasza na Super Mecz, który odbędzie się 19 grudnia 2015 r. w hali sportowej o 

godz. 16
30

. Podczas meczu będą sprzedawane cegiełki na rzecz Ani, która była podopieczną 

„Fundacji Budzik”. 

Radny Kowcuń – zwrócił się z prośbą o przedstawienie pracy komisji ds. odpadów.  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia poinformował, 

że nie jest planowana na przyszły rok podwyżka opłaty za odbiór odpadów. W 2016 r. 

zostanie otwarta instalacja w Ostrowie Wielkopolskim, do której będziemy wozić odpady i na 

dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie oszacować kosztów. Ponadto w połowie przyszłego 

roku pojawi się nowy Plan Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego. 

Obecnie jeszcze nie wiemy czy będziemy przynależeć do instalacji, którą wybraliśmy 

wspólnie czy przydzielą nas do innej. Obecnie zakładamy, że kwoty wnoszone przez 

mieszkańców oraz oszczędności z lat ubiegły powinny zapewnić nam odpowiednie 

funkcjonowanie naszego sytemu. Kolejno poinformował, że będziemy się starać, aby 

przynależeć do instalacji kaliskiej ponieważ na dzień dzisiejszy mamy pewność jak będą 

kształtować się ceny. Następnie dodał, że przetarg na odbiór odpadów został już ogłoszony i 

zostanie rozstrzygnięty w przyszłym roku.  

Radny Dryjański – zasygnalizował, że w sołectwie Suchorzew znajdują się dwa stawy 

należące do Miasta i Gminy Pleszew, które zamieszkują bobry. Niestety zwierzątka znajdują 

się pod ochroną i mieszkańcy nie wiedzą jak problem ten rozwiązać.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak – zasygnalizował, że zostały rozpoczęte prace na zmianą uchwały 

XXX/203/2005 dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Kolejno poprosił, aby swoje 

uwagi i propozycje dotyczące zmiany uchwały kierować do MGOPS, by móc w pierwszym 

kwartale przyjąć uchwałę. 

Wiceprzewodniczący Grobys – poprosił, aby Dyrektor MGOPS przygotowała informację 

dotyczącą obowiązujących kwot i pozostawienia jej w Biurze Rady.  

Wiceprzewodniczący Kaczmarek – zasygnalizował, że stosujemy niewłaściwe nazewnictwo 

ul. K. Wielkiego. Nazwa ulicy została oznaczona imieniem a nie przydomkiem króla, tak 

więc powinniśmy używać nazewnictwa  ul. Kazimierza Wielkiego. 

Radny Grygiel – powrócił do sygnalizowanego tematu przez radnego ubiegłej kadencji a 

mianowicie do pudełka życia, które powinno się znajdować w lodówce każdego seniora bądź 
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osoby niepełnosprawnej. Proponuje, aby komisja właściwa omówiła to zagadnienie. Kolejno 

prosi, aby rozważyć możliwość wprowadzenia systemu e-sesja, który w większości 

samorządów występuje.  

Przewodniczący Rady – zaprosił po sesji wszystkich, obecnych na sali na spotkanie 

świąteczno-noworoczne. Kolejno życzył wszystkim którzy z różnych przyczyn nie będą 

mogli w nim uczestniczyć wesołych, szczęśliwych,  uśmiechniętych oraz radosnych Świat 

Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

Przewodniczący Rady: po wyczerpaniu porządku zamknął obrady X Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

Protokółowała:       Wiceprzewodniczący Rady: 

 

Natalia Sobczyk                                        Włodzimierz Grobys 
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