
Protokół nr XIV/2016 

z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18 maja 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 8
00 

, a zakończono o godz. 8
08

. 

 

Obecni: 

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

 

Otwarcia XIV sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Włodzimierz Grobys, który 

stwierdził, że na sali znajduje się 15 radnych (nie ma radnych Kowcunia, Stencla, Suski, 

Szehyńskiego, Wajsnisa oraz radnej Śledzianowskiej), czyli Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. Wiceprzewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych i 

przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 

 

Wiceprzewodniczący Rady omówił i poddał pod głosowanie porządek obrad.  

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za, przyjęła porządek obrad.  

 

W porządku obrad przewiduję: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 

2032. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Z -ca Burmistrza A. Ptak  – chciały rozwiać kwestię zapytania dotyczącego zwołania sesji 

w trybie pilnym. Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 20 pkt. 3, 

który mówi: „Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy 

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 

złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi formalne określone w 

ust. 1 w zdaniu drugim”. Tak więc nie ma obawy o prawomocność sesji. Informację o 

zmianie WPF, otrzymaliśmy niestety dzień po XIII sesji Rady Miejskiej. Pierwsze pismo 

wpłynęło drogą elektroniczną 13 maja br. o godz. 7
46

, natomiast oficjalne pismo wpłynęło 16 

maja br. W otrzymanym piśmie zostaliśmy zobligowani do zmiany tej uchwały do końca 

tygodnia - czyli piątku. Główny element zmiany wskazał nam Urząd Marszałkowski w pkt. 7, 

czyli poinformował nas, że zostały zarezerwowane środki w przedmiotowych inwestycjach. 

Tą przedmiotową inwestycją jest termodernizacja użyteczności publicznej. W budżecie jak i 

WPF w zasadzie nic się nie zmienia, nadal pozostaje kwota w wys. powyżej 6 000 000 zł. 

Zmieniamy jedynie okres realizacji tego zadania. Kolejno zgłosił autopoprawkę podstawy 

prawnej w uchwale oraz na str. 8 w kolumnie 10.1 powinna widnieć kwota 4 308 377,75 zł. 

także w uzasadnieniu powinna być zamieszczona kwota 200 000 zł. Tak więc  na 

termodernizację w budżecie mamy zabezpieczoną kwotę w wys. powyżej 6 000 000 zł, z 

czego na etap I i II - złożony do Urzędu Marszałkowskiego to kwota 3 500 000 zł. i dotyczy 

ona Taczanowa Drugiego, Lenartowic oraz Przedszkola nr 1 i 2. W roku 2017 



zarezerwowaliśmy w WPF, kwotę w wys. 500 000 zł., a powinna być 700 000 zł., Kwota ta to 

wkład własny Gminy Pleszew. Pozostałe środki są przeznaczone na termodernizację ZSP nr 

1, która nie została zgłoszona we wniosku.  

 

Wiceprzewodniczący W. Grobys - w związku z odpowiedzią mało precyzyjną na zapytanie 

z poprzedniej sesji o kwotę 6 944 640 zł na Program 500 +, wyjaśnił, że jest to kwota 

zaliczkowa i otrzymamy jeszcze więcej środków na wypłatę tego świadczenia. Tak więc z 

jego własnych obliczeń wynika, że kwota ta wystarczy na wypłatę świadczeń do końca 

czerwca br., a nawet na część lipca. 

 

Do pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie: 

 

a. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 

2032. 

 

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej 

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

załącznik nr 2). 

 

Wiceprzewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XIV Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

 

Protokółowała:      Wiceprzewodniczący Rady: 

 

Natalia Sobczyk                                  Włodzimierz Grobys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - uchwała nr XIV/167/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 maja 2016 r. w 

sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032. 

 


