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Protokół nr XX/2017 

z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 lutego 2017 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

, a zakończono o godz. 17
00

. 

 

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 XX sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na 

sali znajduje się 20 radnych (nie ma radnego Dryjańskiego), czyli Rada jest władna do 

podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 

 

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

punktu - n w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin 

Zlewni Górnej Baryczy. Miasto i Gmina Pleszew jest członkiem tego związku. Związek 

sprzedał część majątku i w wyniku tego podziału dojdzie do likwidacji, więc Miasto i Gmina 

Pleszew otrzyma część środków finansowych. Temat ten jest nowy i proponuję, aby go 

szerzej omówić po wprowadzeniu do porządku obrad.  

Radny Kusiakiewicz - zaznaczył, że w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej - 

Obywatelski Pleszew prosi o zniesienie z porządku obrad punktu a - w sprawie dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ponieważ 

procedowanie tej uchwały jest na dzień dzisiejszy przedwczesne, zwłaszcza, ze Związek 

Nauczycielstwa Polskiego z partiami opozycyjnymi podjęli decyzję o zorganizowaniu 

ogólnopolskiego referendum w sprawie reformy edukacji, którą zaproponował rząd. Sądzi, że 

jeszcze mamy sporo czasu, aby taką uchwałą się zająć. Edukacja jest najważniejszą dziedziną 

życia i nie partia powinna decydować o tak ważnych aspektach naszego życia. Reforma ta jest 

nie do końca przygotowana i jest zasadne, aby dziś się nią nie zajmować. Rozumie Pana 

Burmistrza, że stoi na straży praworządności i powinien lokalne prawo dostosować do 

obecnie obowiązujących przepisów.  

Radny W. Grobys - popiera wniosek radnego Kusiakiewicza w związku, że na Komisji 

Budżetu i Spraw Gospodarczych wnioskował podobnie jak teraz pan Kusiakiewicz. Kolejno 

zawnioskował, aby w sieci szkół podstawowych ująć szkołę w Sowinie Błotnej na takich 

samych warunkach jak szkoła w Kuczkowie. Sądzi, że jest to do wykonania ponieważ 

przepisy mówią, że szkoła Stowarzyszeniowa Dolina Giszki może się zwrócić o przydzielenie 

obwodu szkolnego, ponieważ to my popełniliśmy błąd, gdyż jest różnica w finansowaniu. 

Kolejno zaznaczył, że popierają wniosek jako Klub Radnych Niezależnych oraz proszą, aby 

w tym okresie czasu pochylić się również nad tą wspomnianą sprawą.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że nie chce się przedstawiać jako zwolennik reformy, 

ponieważ w prezentacji, którą Państwu przedstawi nie znane są tak naprawdę skutki 

finansowe, społeczne a co najważniejsze nie znamy skutków związanych z dziećmi, które 
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będą uczęszczały do 8 - letniej szkoły. Gmina stoi tu bardziej w charakterze wykonawców 

ustawy sejmowej. W związku z czym zniesienie tego projektu uchwały i czekanie na 

ewentualne rozstrzygnięcia nic nie zmieni ponieważ do końca marca zobowiązani jesteśmy do 

podjęcia kolejnej uchwały. Dzisiejsza jest jedynie intencyjna. Jeżeli Państwo tego nie zrobicie 

wówczas Wojewoda zarządzeniem zastępczym i tak wprowadzi to w życie. Zaproponował, 

aby procedować tę uchwałę i wyrazić swoją opinię „za” bądź „przeciw”. Prosi, by zachować 

ustawowy obowiązek  podjęcia bądź nie podjęcia uchwały.  

Radny Kusiakiewicz - zaznaczył, że wycofuje swój wniosek.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenia do porządku obrad uchwały n - 

w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej 

Baryczy. 

 

Rada Miejska Rada Miejska przy 20 głosach „za” przyjęła zmianę porządku poprzez 

wprowadzenie pkt. n - uchwały w sprawie wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji 

Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 

 

W porządku obrad przewiduję: 

             

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2016 r. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

6. Zmiany w systemie oświaty. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego,  

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

c) określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem publicznej szkoły, 

d) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

oraz ich wartości punktowej, 

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja, 

f) zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032, 

h) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, 
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i) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej 

w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, 

j) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy 

jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

k) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 

listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza 

Niesiołowskiego w Pleszewie, 

m) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku, 

n) wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni 

Górnej Baryczy. 

 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Sprawy różne. 

 

Do pkt. 3 Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła protokół Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia  2016 r. 

 

Do pkt 4 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu    

2016 r. 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

 

Do pkt 5 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Rada Miejska nie wniosła uwag. 

 

Do pkt. 6 Zmiany w systemie oświaty. 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że zgodnie z głównym punktem sesji Rady Miejskiej, 

który Radni przyjęli w roku 2016 oraz zgodnie z kalendarzem tematów, który został 

wyznaczony nam przez ustawodawcę - omówi zmiany w systemie oświaty. Tak jak już 

wcześniej wspomniał trudno mu oszacować wyniki nowej reformy w jakości nauczania oraz  

czy likwidacja gimnazjów poprawi jakość nauczania naszej młodzieży i czy sytuacja kadrowa 

ulegnie zmianie. Tak więc występuje przed Państwem jako osoba, która będzie wdrażała tą 

reformę a nie przedstawiała własne rozwiązania oraz ocenę reformy. Kolejno przedstawił w 

postaci slajdów: Zmiany w systemie oświaty - funkcjonowanie szkół od 1 września 2017 r. 

(slajdy stanowią załącznik nr 6). Kolejno dodał, że trudno jest określić skutki reformy, 

ponieważ jak Państwo widzą jest wiele niewiadomych w tej sytuacji. Następnie omówił 

pokrótce projekty uchwał. 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - przedstawił najważniejsze zarzuty wobec reformy 

oświaty zaproponowanej przez obecny rząd (wystąpienie stanowi złącznik nr 7) 
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Radny Szehyński - odnosząc się do słów wypowiedzianych przez Wiceprzewodniczącego 

Kaczmarka, który zdefiniował skutki ustawy, które zafundował nam rząd wyraził swoje 

zadowolenie z możliwości dyskusji w tymże temacie. 

Radny Kowcuń - w związku, że temat zmiany reformy spadł na nas niezależnie i musimy iść 

w tym kierunku,  poprosił, aby przynajmniej na jakiś czas został wprowadzony na sesji pkt. 

pn.”zmiany w systemie oświaty”, abyśmy co każdą sesję mogli go poruszać. Kolejno zwrócił 

się do Przewodniczącej Komisji Oświaty i Kultury, by organizować szczególnie w tym 

okresie więcej spotkań o ile można to w godzinach popołudniowych i zapraszać wszystkich 

zainteresowanych radnych.  

Radna Hyla - zaznaczyła, że terminy komisji są znane wszystkim radnym i zaprasza 

wszystkich radnych choć nie widać szczególnego zainteresowania, więc nie wie skąd wzięło 

się to pytanie. 

Radny Gorzeliński - zapytał czy pracownicy szkół gimnazjalnych, które zostają wygaszone 

stają się automatycznie pracownikami szkół podstawowych? 

Kierownik WE I. Błaszczyk - wyjaśniła, że pracownicy gimnazjów nie staną się z automatu 

pracownikami szkół podstawowych. W momencie corocznego zmniejszania się liczby 

uczniów dyrektorzy będą decydowali o losie nauczyciela, na pewno nie będzie takiej sytuacji, 

że wszyscy nauczyciele znajdą zatrudnienie.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że jeszcze przez dwa lata będą funkcjonowały gimnazja 

i należy wziąć pod uwagę, że dojdzie jeszcze 7 klasa szkoły podstawowej, tak więc może 

zdarzyć się taka sytuacja, że część tych nauczycieli znajdzie się w kadrze nauczycieli 

uczących klasy 7 i 8. 

Radny Gorzeliński - zapytał, czy prognozowana liczba dzieci w klasie jest rzeczywista? 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że wskazano liczbę dzieci, która jest rzeczywiście w 

klasie, natomiast prognozowanie jest na podstawie klas 1. 

Radny Gorzeliński - zauważył, że podsumowanie w kasach drugich się nie zgadza. 

Wiceprzewodnicząca Garsztka - zaznaczyła, że nie znamy przede wszystkim jeszcze 

programu nauczania młodzieży, ale sądzi, że dobrym rozwiązaniem byłoby powrócić do 

reformy nauczania - szkół zawodowych, ponieważ na rynku pracy zaczyna brakować wielu 

przydatnych i wykwalifikowanych pracowników.  

Radny T. Grobys - zaznaczył, że z wieloma wystąpieniami się zgadza, ale proponuje nie 

dyskutować nad czym na co nie mamy wpływu. Prosi, aby dyskutować o uchwałach a nie o 

szkołach zawodowych, na które nie mamy wpływu. 

Przewodniczący Rady - zaznaczył, że do punktu 7 - podjęcie uchwał wkrótce przystąpimy. 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zaznaczył, że nie zgadza się w wystąpieniem radnego T. 

Grobysa, ponieważ jako radny ma prawo nie zgadzać się z reformą oświaty i ją oceniać, gdyż 

dotyczy ona również i naszych dzieci oraz dzieci naszych mieszkańców. Kolejno dodał, że 

jesteśmy w punkcie pt:” Zmiany w systemie oświaty” tak więc sądzi, że dyskusja jest 

najbardziej na miejscu. 

Radny W. Grobys - przysłuchując się wystąpieniu Wiceprzewodniczącego Kaczmarka 

stwierdził, że było ono czysto polityczne, każdy ma prawo wyrażać opinie, ale on sam nie 
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będzie dyskutował nad ustawami, które przyjął już nasz rząd. Kolejno zaapelował o więcej 

optymizmu oraz zachęcił do skupienia się na naszych obowiązkach. Następnie odniósł się do 

niegdyś wprowadzonej reformy 6-latków, która wywołała sporo hałasu, a nic nikomu złego 

nie zrobiła. Zauważył, że warto by tu również zaznaczyć, że rząd zwiększył subwencje na 6-

latki po czym poprosił o potwierdzenie przez Burmistrza tej informacji. 

 Z-ca Burmistrza A. Ptak - potwierdził tą informację, ale dodał, że projekt uchwały - c 

dotyczy tejże sprawy. 

Radny W. Grobys - dodał, że nie można mówić, że wprowadzone zmiany w systemie 

oświaty są tylko złe. Ja i Pan Burmistrz, który jest obecnie „doktorem” chodziliśmy do 8 

klasowej szkoły podstawowej, nie było zaocznego trybu nauczania ani studiów zaocznych i 

jakoś nikt nie płakał. Później chodziliśmy i płaciliśmy za szkoły bo kto chce może zdobyć 

wiedzę prywatnie. Następnie zasygnalizował, że nie można twierdzić na dzień dzisiejszy, że 

obniży się poziom nauczania w szkołach, bo to życie pokaże. Ale uważa, że obecny tryb 

udzielania korepetycji dzieciom sprawia, ze być może nauczyciele nie potrafią przekazać 

swojej wiedzy uczniom. Kolejno zaznaczył, że zgodnie z propozycją radnego Kowcunia 

omawiajmy ten temat często być może uda się znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do nie 

zwolnienia nauczycieli. Następnie przychylił się do prośby radnego Kowcunia, aby 

organizować spotkania po godzinach pracy radnych, ponieważ kiedyś tak się właśnie 

spotykaliśmy. Ostatnio na spacerach rewitalizacyjnych udział wzięło jedynie 6 osób, 

ponieważ odbywał się od w godzinach dopołudniowych. Kolejno zwrócił się z pytaniem czy 

w prezentacji ujęcie 30 godzin mniej dotyczyło wymiaru miesięcznego? 

Radna Gawrońska - zaznaczyła, że uczestniczyła w tym spotkaniu i było na nim ok. 30 

osób. 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zaznaczył, że jego wypowiedź wynika z troski o dzieci a 

jeżeli radny W. Grobys zarzuca wypowiedź czysto polityczną to prosi jedynie o to, by 

przypomniał sobie Pan gdy był Pan Wiceprzewodniczącym Rady a ja wówczas zwykłym 

radnym. Obwiniał mnie Pan sprawą wzrostu cen paliwa, gazu a teraz Pan zarzuca mi takie 

rzeczy? Prosi o podanie nazwiska choćby jednego eksperta, który współpracował przy 

wprowadzeniu tejże reformy? Dlaczego nikt nie chciał przy niej pracować? Nie jest tak jak 

Pan mówi, że została odłożona ona w czasie, tylko jest wprowadzana na szybko i została 

napisana na kolanie. Kolejno odniósł się do subwencji, gdzie należy dodać, że wcześnie na 6 -

latka gmina otrzymywała dotację przedszkolną a obecnie jeżeli 6-latek uczęszcza do szkoły 

otrzymuje subwencję w wysokości wyższej niż w przedszkolu.   

Radna Hyla - zaznaczyła, że nie ona ustalała termin ostatniego spotkania. Jeżeli ona to robi 

to stara się to robić pomimo wszystko w godzinach urzędowania, ponieważ wiele zadawanych 

jest pytań pracownikom a odpowiedzi na nie - nie będziemy w stanie uzyskać po godzinach 

pracy Urzędu. Kolejno zaznaczyła, że skoro jesteśmy radnymi musimy liczyć się z tym, że 

musimy być dyspozycyjni również w godzinach dopołudniowych, bo jest to nasz obowiązek. 

Następnie zaznaczyła, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego W. Grobysa, że wypowiedź 

Wiceprzewodniczącego Kaczmarka jest grą polityczną, bo jest matką 2 małych dzieci oraz 

córki, która jest obecnie na studiach po ukończeniu gimnazjum. Sądzi, że w gimnazjum 

uzyskała ogólną wiedzę i patrząc obecnie na ramę programową można stwierdzić, że przy 

obecnych zmianach nasze dzieci będą miały mniej godzin przedmiotów ścisłych. Kolejno 

dodała, że dzieci nie są w stanie się nauczyć wielu zagadnień z przedmiotów ścisłych, dlatego 

potrzebne są korepetycje, a to wychodzi dzieciom na plus. Następnie dodała, że wprowadzona 

reforma jest wielką propagandą polityczną. 
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Radna Molska - zaznaczając, że jej wypowiedź nie jest polityczna tylko matki dziecka, które 

obecnie będzie kończyć 6 klasę szkoły podstawowej i kolejna reforma je dotknie. Po czym 

dodała, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego W. Grobysa, że rodzice nie są pytani o 

zdanie, ponieważ to właśnie rodzice decydowali wówczas czy ich  6 letnie dzieci miały pójść 

do szkoły. Kolejno dodała, że ubolewa nad szybkością wprowadzania reformy, ale ma 

nadzieję, że przebiegnie ona tak by dzieci nie skrzywdzić. Również nie zgadzamy się z nową 

reformą edukacji, ale musimy szkoły na nią przygotować, gdyż tak naprawdę nie mamy 

wyjścia. 

Burmistrz M. Adamek – odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Grobysa zaznaczył, że 

wówczas my jako dzieci byliśmy w tamtym systemie i razem kończyliśmy klasę 8, ale to było 

40 lat temu. Przeprasza, że tak mówi, ale obecnie młodym ludziom nie dorastamy do pięt  w 

zdobywaniu wiedzy i w technikach informacyjnych. Kolejno dodał, że ma podobne zdanie 

dotyczące systemu oświaty i niepokoi go cała podstawa programowa. Obiecał, że dołoży 

wszelkich starań, aby jak najlepiej i jak najsprawniej tą reformę wprowadzić z dniem 1 

września br., bo takie jest jego zadanie. Młodzi ludzie muszą na nas pracować, abyśmy na 

emeryturze mieli dostanie życie, ale my ich nie możemy cofnąć o 40 lat. Musimy ich uzbroić 

w narzędzia i odpowiednie instrumenty, by jak najlepiej realizowali swoje zadania, ponieważ 

taka jest nasza rola. Nie możemy tego jedynie odnosić do jednej partii politycznej, bo każdy 

ma prawo się wypowiedzieć. Kolejno zaznaczył, że nie zgadza z wypowiedzią radnego W. 

Grobysa, ale ją szanuje.  

Przewodniczący Rady - zaznaczył, warto dodać, że rządzący zapomnieli o nas, bo taka 

dyskusja powinna się odbyć przed wprowadzeniem reformy. Dziś dyskutujemy niestety o 

czymś na co nie mamy wpływu. Ubolewa nad tym, że rządzący zapomnieli, że za tymi 

wszystkimi zmianami stoją dzieci. Kolejno zaznaczył, że jego córka jako pierwszy z 

roczników została objęta reformą gimnazjum. Najpierw w szkole średniej zarzucano jej, że 

nie została douczona w szkole podstawowej i później przez całe życie się to za nią ciągneło. 

Dziś statystyki wskazują nam jak bardzo wszyscy poszliśmy do przodu. Jak nasza młodzież 

jest wykształcona. Nasz rząd chce nas cofnąć do zaścianku, a na tym ucierpi młodzież.  

Radny Kowcuń -  prosi, abyśmy poszli w takim kierunku, aby nie ucierpieli uczniowie i 

nauczyciele. Kolejno zauważył, że być może jak wydłuży się szkoła średnia i tak jak 

Wiceprzewodnicząca Garsztka wspomniała powrócą niektóre zawody. Będzie to dobrym 

rozwiązaniem. Sądzi, że szkoła podstawowa ma na celu przygotowanie dzieci do podstaw co 

pozwoli na dalsze działania. Ma nadzieję, że za parę lat będziemy mogli powiedzieć, że nasze 

szkoły przygotowaliśmy i przekształciliśmy w odpowiedni sposób, a młodzież nie będzie 

wstydziła się tego, że ukończyła naszą pleszewską podstawówkę.   

Radny W. Grobys - poparł słowa radnego Kowcunia, ponieważ musimy się przystosować, 

bo takie jest prawo. Życie nam zweryfikuje czy nowy program nauczania jest dobry, a nie taki 

jak 40 lat temu. Myśli, że będzie służył młodzieży, by absolwenci byli przygotowani do życia.  

Radny Kowcuń -  kolejno korzystając z okazji zawnioskował o doposażenie szkół w 

pracownie, ponieważ to być może jest ten moment. Nie szczędźmy środków na ten cel i na 

cała bazę dydaktyczną.  

Radny Kusiakiewicz - zaznaczył, że 25 października 2015 r. wraz z zwycięstwem 

wyborczym PIS skończyła się w Polsce epoka demokratycznego prawa. PIS zniszczył 

Trybunał Konstytucyjny, wolne media a teraz chce zniszczyć oświatę. Jako Klub radnych 

Obywatelski Pleszew będziemy głosować przeciwko tej reformie, ponieważ została ona 

wprowadzona wbrew woli uczniów i nauczycieli, a skutki tej reformy spadną na uczniów, 
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nauczycieli i samorządy. Pan Burmistrz wspólnie z Dyrektorami szkół stanie przed 

problemem zwolnienia nauczycieli, ponieważ według szacunków 37 000 nauczycieli w 

Polsce straci pracę. Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z partiami opozycyjnymi podjęli 

decyzję o zorganizowaniu ogólnopolskiego referendum, które ma zablokować tą pseudo-

polityczną reformę oświaty PIS. PIS łamiąc często prawo odwołuje się do tego, że suweren 

mu na to pozwolił, więc odwołajmy się od tego  i niech społeczeństwo podejmie decyzję czy 

chce tej reformy. Kolejno zachęcił wszystkich do składania podpisów w celu zablokowania 

tej niekorzystnej na nas reformy oświaty. 

Radny T. Grobys - wyjaśnił, że wcześniejsze jego wystąpienie nie miało na celu negacji 

słów Wiceprzewodniczącego Kaczmarka, ponieważ powiedział On wiele ważnych rzeczy. 

Kolejno zaznaczył, że bardzo ładnie wyraził się Przewodniczący Rady, że powinniśmy 

dyskutować przed zmianą systemu reformy oświaty, a później ją wprowadzać. Następnie 

wyjaśnił, że jego intencja znaczyła, że nie mamy już na to wpływu i szkoda naszego czasu na 

tą dyskusję, bo problem ten jest naprawdę szeroki. Prosi o zakończenie dyskusji i przejście do 

ważnych spraw. 

Radny Szehyński - słuchając wypowiedzi koleżanek i kolegów sadzi, że należy postawić 

sobie jasny cel, argumenty i w nie wierzyć. Uważa, że nie można tej reformy nazwać reformą 

edukacji, ponieważ jest to tylko likwidacja szkół. 

Radny Kowcuń - prosi, aby skupić się na tym co mamy do wykonaniu na szczeblu 

samorządowym, aby nasze dzieci nie ucierpiały na tym. 

Wiceprzewodniczący Kaczmarek - wyjaśniając radnemu Szehyńskiemu zaznaczył, że nie 

jest to zmiana organizacyjna tylko podstaw programowych.  

Radny W. Grobys - prosi o zakończenie dyskusji, kolejno zasygnalizował, że na dzień 

dzisiejszy nie ma podstaw do tego, aby straszyć nauczycieli, że stracą pracę, bo być może 

część z nich odejdzie na emeryturę.  

Radny Stencel - zasygnalizował, że przez wiele lat siedział na miejscu publiczności i patrząc 

dziś po wypowiedziach radnych stwierdza, że zaczyna się robić parodia, ponieważ dyskusje te 

były przeprowadzane na komisjach, bo tam jest na to czas. Nie powie, że wy, ale my jako 

radni ośmieszamy się, gdyż dajemy przykład - zastanówmy się zanim coś powiemy.  

Przewodniczący Rady - wyjaśnił, że dyskusje na sesjach są dopuszczane, ponieważ taka jest 

rola sesji Rady Miejskiej.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - zwrócił uwagę na ważny aspekt, a mianowicie problem 

demografii. Miejmy świadomość, jeżeli podejmowane decyzje na tej sali dotyczą wielu 

elementarnych spraw. W roku 2008 wydawało nam się, że uporządkowaliśmy kwestię szkół, 

ale to było błędne przypuszczenie ponieważ czekają nas co chwilę nowe wyzwania i reformy. 

Zaznaczył, że wszystkie szkoły, które były do tej pory 6 klasowymi, były kiedyś szkołami 8 

klasowymi. Kolejno przybliżył problem demografii i  zaznaczył, że w roku 1994 w szkole w 

Kuczkowie, gdy Miasto przejmowało ją było 164 uczniów, w szkole w Sowinie Błotnej było 

239 uczniów, w szkole w Lenartowicach 179 uczniów. Zaznaczył, że w sprawie 

przystosowania szkół Miasto i Gmina bez względu jaka jest forma prowadzenia tych szkół, 

zawsze i nigdy Gmina nie uchylała się od odpowiedzialności za funkcjonowanie tych 

placówek. Ostatnie lata wskazują, że pomimo przekształceń - zawsze, gdy chodziło o rzeczy 

fundamentalne w funkcjonowaniu szkoły to wsparcie finansowe zostało udzielone. W 

przypadku zdarzenia losowego w Kuczowie Gminie nie przyszło nawet przez myśl, by tej 
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szkole nie pomóc. Kolejno zaznaczył, że niezbędna jest w Sowinie Błotnej rozbudowa 

przedszkola i na ten cel zostają przekazane środki. Tak więc bez względu jak oceniamy 

reformę oświaty Gmina jest zobowiązana do wsparcia, ale też myślmy, aby ta nasza sieć szkół 

była racjonalna. Następnie odniósł się do zaproponowanego tematu oświaty omawianego co 

sesję - nie widzi, żadnego problemu, bo jest to temat niezmiernie ważny, po czym dodał, że z 

kwestii optymizmu przejdźmy do realizmu. Kolejno odniósł się do wspomnianej komisji, 

gdzie poinformował, że została ona zwołana z jego inicjatywy, a pani Przewodnicząca 

Komisji Oświaty i Kultury została zaangażowana we współorganizację. Nie uczestniczyliście 

Państwo w nim, ale otrzymaliście pełen materiał drogą elektroniczną. Z każdego spotkania z 

warsztatu z rewitalizacji otrzymujecie materiały do dyskusji. Jeżeli chodzi o doposażenie 

szkół to posiadamy dużą szansę na pozyskanie środków finansowych - szkoły, które nie 

zostaną objęte tym programem zostaną wsparte środkami publicznymi. Jeżeli nie uda nam się 

pozyskać środków zewnętrznych, to tak ja zostało to już kiedyś powiedziane zostanie zadanie 

to sfinansowane ze środków Miasta i Gminy.  

Do pkt. 8 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

Radny W. Grobys -  Klub Radnych Niezależnych popiera projekt dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Rozumie, że stosowną uchwałę 

musimy podjąć do 31 marca br., tak jak to przedstawił Z-ca Burmistrza A. Ptak. Kolejno 

poprosił o zapewnienie, że w momencie, gdy zwróci się do Pana Stowarzyszenie Dolnej 

Giszki o przyznanie obwodu szkolnego to zostanie to wprowadzone zmianą oraz 

dostosowujemy Niepubliczne Przedszkole w Sowinie Błotnej do zasad takich jakie są w 

Kuczkowie.  

Radny Kowcuń - zapytał czy na tym etapie na jakim jest szkoła w Sowinie Błotnej możemy 

wyodrębnić już jej obwód, a jeżeli nie czy możemy prawnie ją przekształcić w szkołę 

publiczną? Czy zamierzamy pójść w tym kierunku? 

Radny Skowroński - zaznaczył, że szkoła w Sowinie Błotnej jest mu bliska, a to co zaczyna 

się znów wokół niej dziać to nie wróży dla niej nic dobrego. Kolejno zwrócił się do radnego 

W. Grobysa, że przed chwilą powiedział, że podjęliśmy decyzję i powinniśmy działać 

zgodnie z nią. Podjęliśmy decyzję o utworzenie niepublicznej szkoły w Sowinie Błotnej, 

byliśmy zadowoleni z jej powstania oraz sądzi, że na pewno Stowarzyszenie Dolnej Giszki 

poradzi sobie w funkcjonowaniu tej szkoły. Kolejno stwierdził, że nauczyciele, dzieci oraz 

rodzice oczekują od nas pomocy merytorycznej. Spróbujmy poszukać dla szkoły 

zewnętrznych środków finansowych, aby miała taką ofertę edukacyjną, by rodzice chcieli tam 

posyłać swoje dzieci - natomiast nie próbujmy wszystkiego znowu zmieniać. Ludzie 

niezorientowani w prawie wystraszą się, że znowu wokół tej szkoły zaczyna się coś dziać. 

Obwody szkolne tak naprawdę od lat 50 nie mają większego znaczenia. Jest to tylko zapis 

ustawowy. Obwody zostały przypisane do szkół, a rodzice i tak posyłają swoje dzieci gdzie 

chcą. Sam niegdyś przypisany do obwodu szkolnego uczęszczał do szkoły w Ostrowie 

Wielkopolskim, która nie miała nic z nim wspólnego. Kolejno zaznaczył, że podawanie 

informacji, że obwód szkolny się z czymś wiąże zasieje w społeczeństwie niepokój, a tej 

szkole nie pomoże.  

Radna Gil - zaznaczyła, że w momencie likwidacji szkoły w Grodzisku rodzice sami 

zadecydowali gdzie chcą posyłać dzieci, tak więc część mieszkańców posłała swoje pociechy 

do Lenartowic a część do ZSP nr 1 w Pleszewie. Jakoś to dobrze funkcjonuje. Przypisanie 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=zorientowani&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLlKO3lbLSAhUGtRQKHajLDNIQvwUIGSgA&biw=1280&bih=866
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dziecka do danego obwodu nic nam nie da, ponieważ to dziecko musi chcieć chodzić do tej 

szkoły, a dla dziecka szkoła to drugi dom i musi się w niej dobrze czuć.   

Radny Kowcuń - wyjaśnił, że głównie chodzi o to, aby przedszkole funkcjonowało na 

prawach publicznych, bo ono traci subwencje.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - zwrócił uwagę, że możemy dyskutować na temat trudnych 

przekształceń w oświacie. Na spotkaniu w Sowinie Błotnej powiedział, że możemy 

zastosować model, który został wdrożony w miejscowości Marszew, gdzie od 5 lat jest 

kłótnia jak ma funkcjonować szkoła rolnicza. Efekt jest tylko jeden: z roku na rok jest tylko 

mniej uczniów. Rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do szkoły, która jest nieustannie 

w ogniu dyskusji. Panie radny W. Grobys niech Pan sobie przypomni, że do tej pory został 

zachowany konsensus, taka dżentelmeńska umowa pomiędzy mną, osobą, która wzięła na 

siebie całość przekształcenia szkoły w Sowinie Błotnej - które wynikało z czynników, o 

których była mowa. Zdaję sobie sprawę, że w tej sytuacji stracili tylko nauczyciele, ale tak 

naprawdę teraz w momencie wprowadzenia 8 klas szkoły podstawowej - czyli 2 roczników 

dzieci, które nie pójdą do szkoły w Taczanowie Drugim z miejscowości Kuczków oraz 2 

roczników dzieci, które nie pójdzie do szkoły w Sowinie Błotnej pojawia się pytanie czy tak 

naprawdę jest sens utrzymania tej szkoły. Przeprowadził likwidację 4 szkół, gdzie naprawdę 

nie było szansy na ich dalsze funkcjonowanie - zresztą jako jedyny radny W. Grobys bronił 

mnie na zebraniu w Grodzisku i wtedy dostrzegał racjonalność tej decyzji. W momencie 

reformy, która ma wejść w życie z dniem 1 września br., to sieć szkół funkcjonująca na 

południu jest nieracjonalna. Ale dostrzegając rolę, znaczenie tej instytucji -szkoły w 

środowisku i realnej możliwości utrzymania tej szkoły z dotacji i subwencji uznaliśmy 

wówczas, że przekształcimy ją poprzez likwidację. W uchwale zostało zawarte dlaczego nie 

mogliśmy wybrać takiego modelu  jak w Kuczkowie. W uzasadnieniu uchwały zostało 

wskazane, że niepubliczne przedszkole otrzymuje dotację od gminy w wysokości 75 %, tak 

więc wprowadzanie radnych w błąd nie jest na miejscu. Kolejno przytoczył swoje słowa z 

protokołu 17 grudnia 2016 r., gdzie wyraźnie wskazał zasady funkcjonowania i finansowania 

przedszkola i szkoły podstawowej publicznej i niepublicznej. Panie radny W. Grobys zerwał 

Pan ten konsensus. Kolejno dodał, że widzi możliwość pomocy temu przedszkolu. Pomoc 

polega na takim samym dofinansowaniu jak przedszkole „Ochronka” - co prawda nie jest 

gminy, ale jest dofinansowana z budżetu gminy, ponieważ jest to kwestia jedynie projektu. 

Możemy wesprzeć przedszkole poprzez dofinansowanie, gdyż w uchwale możemy wpisać, że 

przedszkola niepubliczne są dofinansowane w 100 %. Konsekwencją tego jest, że pozostałe 

niepubliczne przedszkola też musimy w ten sam sposób wesprzeć. Nie możemy wskazać w 

uchwale, konkretnego przedszkola, które otrzyma taką pomoc ani nie możemy zapisać, że do 

100 %. Kolejno odniósł się do obwodów szkolnych, gdzie zapewnił, że jeżeli chodzi o 

uchwały, które dziś przyjmujemy to nie ma innej możliwości, ponieważ mówimy o szkołach 

publicznych, które są prowadzone przez samorząd bądź inne jednostki samorządu 

terytorialnego. Jeżeli będzie taka możliwość to na wniosek zarządu stowarzyszenia możemy 

przydzielić szkole obwód, ale to będzie fikcją. Kolejno zaznaczył, że 28 dzieci z obwodów  

szkoły i 26 dzieci z przedszkola realizuje obowiązek szkolny nie w szkole w Sowinie Błotnej. 

Sadzi, że zarząd stowarzyszenia rozpoczął swoje działania i zachęca do uczęszczania do 

przedszkola poprzez wprowadzenie języka angielskiego dla dzieci, poprzez zajęcia z rytmiki, 

poprzez posiłek w formie cateringu, który do tej pory nie funkcjonował. Natomiast w szkole 

podstawowej wprowadził zajęcia logopedyczne, zajęcia dla 5 grup języka angielskiego, 

zwiększył imprezy pozalekcyjne oraz catering - warto dodać, że przede wszystkim istnieje 

również możliwość posyłania dzieci do przedszkola od 7
30

, bo tego mieszkańcom brakowało. 

Jest możliwość rozwoju tej szkoły, ale jest problem demografii. Tak więc każdy będzie 

podobnie twierdził, że nie ma miejsca na odcinku 4-5 km. dla 3 szkół, ale nam się jakoś to 
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udało i nie burzmy tego. Wspomagajmy te szkoły. Nie było wprost możliwości sfinansowania 

dojazdu dzieci na basen dla klas 4, ale ogłosiliśmy konkurs w formie pożytku publicznego i 

szkoła zarówno w Kuczkowie, jak i w Sowinie Błotnej mogą swobodnie korzystać z tego 

rozwiązania. Uważa, że dobrze, iż występuje dyskusja, ale prosi by ona była rzeczowa, 

merytoryczna oraz cicha.  

Radny W. Grobys - wyjaśnił, że zmierza jedynie do równego traktowania szkół i 

sprawiedliwości. Widzi, że stowarzyszenie rozwija się, bo walczy o każdego ucznia. Kolejno 

przedstawił ilość uczniów uczęszczających w trakcie przekształcania do szkoły w Sowinie 

Błotnej, jak i w Kuczkowie. Kolejno zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że nie każdy 

rodzic posyła swoje dziecko zgodnie z obwodem szkolnym, ale tu chodzi o równość, jeżeli 

szkoła w Kuczkowie go ma to dlaczego nie może mieć szkoła w Sowinie Błotnej?  

Radny Kowcuń - podobnie twierdzi jak Z-ca Burmistrza A. Ptak, że potrzeba dyskusji i  

czasu. A w momencie likwidacji szkół m.in. w Grodzisku i Brzeziu wzięliśmy pod uwagę 

kryterium, czyli koszt przypadający na danego ucznia i perspektywę ilości dzieci, które mogą 

do tej szkoły uczęszczać. Jeżeli chodzi o szkołę w Sowinie Błotnej to z tego co pamięta było 

robione to na szybko, ponieważ została wówczas zwołana nadzwyczajna sesja, bo być może 

kurator oświaty zabroni nam tego przekształcenia. On nie uczestniczył w tej sesji, ponieważ 

nie było rozwagi ani dyskusji w tym temacie. Rozumie, że może coś odbywać się po cichu, 

ale nie może się to odbywać pod dywanem.  

Radna Hyla - zaznaczyła, że ogromny wpływ na posłanie dzieci do szkół ma jej ogólne 

wyposażenie m.in. sala gimnastyczna, pracownie komputerowe. Osobiście nie chciałaby by 

dziecko jej uczęszczało do klasy 3 - osobowej, ponieważ źle rozwija się dziecko w tak małej 

grupie. Kolejno poprosiła, aby dyskusja przebiegała merytorycznie. 

Radny Kowcuń - wyjaśnił, że od samego początku chciał iść w kierunku merytoryki i 

mówienia sobie prawdy w oczy, ponieważ z tej dyskusji dziś wynika co by tu zrobić, aby za 

2-3 lata stowarzyszenie zlikwidowało tą szkołę.  

Radny T. Grobys - zauważył, że dyskusja idzie w złym kierunku. Sądzi, że przejęcie szkoły 

przez stowarzyszenie było dobrym rozwiązaniem, bo szkoła ma możliwość pozyskiwania 

środków zewnętrznych na rozwój tej szkoły i budowę infrastruktury. Cieszy się z zapewnień 

Burmistrza, że będziemy wspierać tą szkołę. My jako radni nie chcemy zlikwidować tej 

szkoły, mamy jedynie żal ponieważ na jednej z sesji padło pytanie czy przekształcenie szkoły 

w Sowinie Błotnej będzie się odbywać na takich samych zasadach jak w Kuczkowie? 

Wówczas Pan Burmistrz odpowiedział, że tak. Szkoła nie straciła nic, ale na pewno na 

początku działalności szkoły stracili nauczyciele, ale poprzez swoje działania mają szanse 

wrócić do poprzedniego stanu jeżeli będą się tylko starać. Chcemy konsensusu i pozytywnych 

zmian oraz chcemy, by wszystkich traktować równo.  

Radny W. Grobys - zapytał czy pójdziemy w kierunku funkcjonowania przedszkola na 

takich zasadach jak w Kuczkowie.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - zwrócił uwagę, że podejmując uchwałę o zamiarze likwidacji 

został wyraźnie wskazany tryb inny niż w Kuczkowie. W uchwale wyraźnie zostało napisane 

dlaczego nie możemy iść tą drogą. Kolejno zaznaczył, że błędem było, że radni nie zostali 

zaangażowani w spotkania w Kuczkowie, ale odniosło ono pozytywny efekt. W przypadku 

Sowiny Błotnej radny W. Grobys na klubie został poinformowany, dlaczego w taki sposób 

zostało to przeprowadzone. Nie wie dlaczego, ale od 4 m-cy pamięć radnego jest zawodna. 

Natomiast w sprawie obwodu  szkoły wyraża swoją osobistą zgodę - zgodę radnych, bo to 



11 
 

Państwo podejmujecie uchwały. Sądzi, że za swoje decyzje należy odpowiadać i jako 

pierwszy pojechał wówczas na zebranie z rodzicami i jako pierwszy pojedzie na zebranie w 

Sowinie Błotnej po tym co się teraz wydarzyło. Tak więc jeżeli przepisy prawa pozwolą na 

ujęcie szkoły do obwodu to nie widzi żadnych przeciwwskazań. Natomiast trudno sobie 

wyobrazić, aby w jednym budynku funkcjonowały dwa podmioty a mianowicie - 

niepubliczna szkoła i publiczne przedszkole. Jest za tym by wesprzeć przedszkole  np. 

poprzez pożytek publiczny -tak jak to jest robione w Kuczkowie. Kolejno zaznaczył, że Rada 

Miejska oraz Burmistrz nie posiada kompetencji do zlikwidowania  szkoły w Sowinie 

Błotnej.  

Burmistrz M. Adamek – odniósł się do kilku Spraw, o których niektórzy zapomnieli a 

mianowicie zwrócił się do radnego W. Grobysa - jest Pan jedną z osób, która czyta od 

początku do końca projekty uchwał, analizujesz je i nie raz na klubie nam zarzucałeś różne 

rzeczy. Twoja teza o Sowinie Błotnej mówiąc, że ty tego nie widziałaś, że to nie tak powinno 

wyglądać  nie jest prawdziwa, ponieważ wszystkie materiały skrupulatnie czytałeś i miałeś tą 

wiedzę. Jest mi przykro, że będąc z nami pamięć miałeś doskonałą, a dziś się niepamięcią 

zasłaniasz. Nie idźmy drogą Marszewa, ponieważ zły rozgłos nie przyniesie szkole pożytku. 

Kolejno poprosił radnego T. Grobysa o nie powtarzanie słów, że mamy zamiar likwidować 

szkołę w Sowinie Błotnej, bo to nie jest prawdą. Następnie odniósł się do radnego Kowcunia, 

że uchwała była wprowadzana szybko - bo była - ale podpisał ją 22 stycznia br. Włodzimierz 

Grobys i Marian Adamek. Pewnie dlatego radny W. Grobys  widzi w tym problem. Kolejno 

wyjaśnił, że w styczniu w trybie ekspresowym sejm przyjął ustawę o zmianie oświaty i dał 

niesamowite kompetencje kuratorowi oświaty. Następnie zaznaczył, że nie zgadza się z tezą, 

że było to robione po cichu, ponieważ działaliśmy przy otwartej kurtynie. Kolejno poparł 

wniosek radnego Skowrońskiego, że nie jest naszym celem to, aby ta szkoła nie istniała, ale 

działanie, by ją wspomóc. Jeżeli pojawią się nowe projekty dla grona pedagogicznego, 

członków zarządu stowarzyszenia to pomożemy im je przygotować, a nawet pomożemy w 

inwestowaniu wkładu własnego. Odrzućmy myśl o likwidacji tej placówki, bo zaszkodzimy 

tej szkole.  

Radny Kowcuń - wyraził zadowolenie z deklaracji pomocy w pisania projektów, ale wolałby 

uzyskać zapewnienie, że komórka, która zajmuje się pisaniem wniosków w urzędzie stworzy 

ten wniosek.  

Radny W. Grobys - odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza, który powiedział, że to ja 

podpisałem te uchwały jest nieistotne, bo chodzi nam o słowa, które Z-ca Burmistrza A. Ptaka 

wypowiedział, że będziemy robić tak, aby szkoła w Sowinie Błotnej działała na tych samych 

zasadach co szkoła w Kuczkowie. Następnie zaznaczył, że rozmawiał z kuratorium i jest 

prawna możliwość przekształcenia tej placówki w szkołę publiczną, ale niech osądzą te 

działania mieszkańcy. 

Radna Gawrońska - poprosiła o zakończenie już tej dyskusji. 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - zaznaczył, że z uwagi na ostatnie problemy komunikacyjne 

między nim a radnym W. Grobysem nie chciałby się już wypowiadać. Odpowiadając na 

wniosek radnego Kowcunia zaznaczył, że nie widzi żadnego problemu, aby Wydział Rozwoju 

i Analiz napisał wniosek za stowarzyszenie, jeżeli tylko ono zwróci się tylko z taką prośbą. 

Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że poprosił o protokoły z sesji i nie odnalazł takich 

słów, o których mówił radny T. Grobys. Poczym zasygnalizował, że są one do wglądu w 

Biurze Rady Miejskiej i nie chce tego już dalej komentować.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 3 

„wstrzymujących” przyjęła uchwałę dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (uchwała stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu.) 

 

b. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w 

wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Pleszew. 

Radny T. Grobys - poprosił o poprawienie literówki w tytule uchwały. 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że gmina otrzymuje kwotę 4 300 zł. na dziecko 6 letnie 

i na te dzieci gmina nie może pobierać 1 zł. , natomiast na pozostałe dzieci otrzymuje dotację 

w wys. 1 375 zł. i na te dzieci możemy pobierać dotację.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach 

publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew (uchwała 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu.) 

 

c. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

określenia wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły (uchwała stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.) 

 

d. określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia kryteriów 

drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez 
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Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

kryteriów oraz ich wartości punktowej. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą określenia kryteriów drugiego 

etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i 

Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

oraz ich wartości punktowej (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.) 

 

Na sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnego Grygla i Dryjańskiego. 

e. nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła uchwałę dotyczącą nadania nazwy drodze 

wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja (uchwała stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.) 

 

f. zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr 

VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (uchwała stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.) 

 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032. 

Na sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Grygiel. 

Skarbnik J. Ciupa - zgłosiła autopoprawkę poprzez wypełnienie kolumny 12.5, musimy w 

niej wykazać środki, które zostały przekazane na realizację programów unijnych, które 

podlegają wyłączeniu z uwagi na wskaźniki. Tak więc prosi o wpisanie dwóch kwot a 

mianowicie kwoty 161 774, 46 zł. oraz kwoty 93 335,00 zł. Następnie prosi, by w załączniku 

nr 2 zadanie z pozycji 1.1 przenieść do pozycji 1.3.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2017 – 2032 (uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.) 

 

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017. 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - poprosił, aby poprawić błąd literowy na str. 13.  

Radny Kowcuń - zapytał na jaki cel zwiększoną kwotę o 500 000 zł. na rozwój 

infrastruktury, kolejno zapytał co zakupimy ze środków przeznaczonych na Nową jakość 
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edukacji -  infrastruktura w gimnazjum w MiG Pleszew. Następnie zapytał dlaczego nie 

wykonujemy zadania ul. Akacjowa w Marszewie z oszczędności budżetu obywatelskiego? 

Radny W. Grobys - zaznaczył, że na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych prosił o 

wykaz zadań realizowanych przez PK, tak więc, aby nie było nie jasności prosi o wyjaśnienie 

na co idą przeznaczone środki dla PK. Kolejno serdecznie podziękował za przeznaczenie 

kwoty 15 000 zł. na uzupełnienie lamp, które nie zostały zrealizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. Następnie omówił problem świecących nowo zamontowanych lamp. Po 

czym  wyraził swoje zadowolenie z wprowadzonego zadania pn. „Budowa drogi Bronów-

Grudzielec”, zapytał czy kwota 170 000 zł. wystarczy na realizację całego zadania, ponieważ 

budowa ul. Łąkowej w Kowalewie bardzo długo się ciągnie.  

Radna Gil - wyraziła swoje zadowolenie z faktu, że radny W. Grobys interesuje się 

Marszewem. Kolejno zaznaczyła, że również złożyła interpelację w sprawie brakujących 

lamp w Marszewie, ponieważ wszyscy razem pracujemy dla dobra MiG Pleszew.  

Radny Szehyński - zapytał o realizację zadania pn. budowa ul. Grunwaldzkiej. Kolejno 

zapytał czy wzrost kwoty dotacji na wymianę kotłów wynika z zainteresowania 

mieszkańców. Następnie zapytał dlaczego zadanie pn” Budowa boiska na ul. Szenica” wynosi 

obecnie 335 000 zł. i czy ta kwota jeszcze wzrośnie.  

Radny Kowcuń - pogratulował radnej Gawrońskiej, że tak ładne boisko będzie miała 

wykonane, ale co to tam planujemy dodatkowo wykonać? Kolejno zapytał czy zgodnie ze 

złożoną deklaracją Pana Burmistrza na zebraniu wiejskim zostaną dołożone środki na zakup 

szatani przy boisku w Kuczkowie.  

Radna Gawrońska - wyjaśniła, że na ostatniej sesji przedstawiła co będzie realizowane na 

tym boisku. Wówczas nie wiedzieliśmy, że należy przeprowadzić całe odwodnienie tego 

boiska. 

Radny Stencel - poprosił Z-ce Burmistrza A. Jędruszka o przedstawianie możliwości 

uzyskania dotacji na ocieplenie mieszkań, ponieważ przez ten program również można 

ratować środowisko.  

Radny Gorzeliński - zapytał jaka jest kwota wolnych środków? 

Skarbik J. Ciupa - wyjaśniła, że wolnych środków mieliśmy z roku 2015 ok. 11 000 000 zł., 

wykorzystujemy 9 545 435 zł., w związku z powyższym zostało do wykonania 1 400 000 zł. 

Z-ca Burmistrza A. Ptak - zaznaczył, że ucieszył go fakt z pochwały zmian budżetu radnego 

W. Grobysa i żartobliwie dodał, że jeszcze kilka zmian i powróci Pan na łono swojej 

macierzystej organizacji. Następnie odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia w sprawie - 

Nowa jakość edukacji, zaznaczył, że w projekcie zostało ujęte 5 szkół gimnazjalnych, które z 

automatu staną się szkołami podstawowymi. Kolejno odpowiadając na pytanie radnego 

Szehyńskiego zaznaczył, że na ul Grunwaldzkiej stopniowo zastaną wykonywane prace, 

najpierw chcemy poznać ogólny zarys i kosztorys prac, po czym podejmiemy decyzję czy 

etapowo będziemy realizować to zadanie. Następnie odnosząc się do zakupu szatni w 

miejscowości Kuczków zaznaczył, że z tego co wie trwają rozmowy, by znaleźć najbardziej 

optymalne rozwiązanie. Kolejno odniósł się do problemów, które pojawiły na ul. Łąkowej w 

Kowalewie, gdzie zaznaczył, że Pani Sołtys na pewno w najbliższym czasie dojedzie od ul. 

Koźmińskiej aż do lasu.  
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - uzupełniając wypowiedź Z-cy Burmistrza A. Ptaka w 

sprawie wieloetapowości budowy ul. Łąkowej zaznaczył, że sprawa ta również dotyczy 

korzyści finansowych z funduszu FOGR, gdyż rozkładając to zadanie na etapy uzyskaliśmy 

większą dotację. Kolejno odpowiadając radnemu Kowcuniowi, wyjaśnił, że zadanie rozwój 

infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i kwota 500 000 zł. Nie jest zwiększeniem a 

jedynie przesunięciem środków z roku 2018 na rok 2017, a dotyczy to przełożenia sieci 

elektroenergetycznej średniego napięcia na terenie strefy ekonomicznej. Kolejno wyjaśnił, że 

tak jak to już radny W. Grobys zaznaczył to zadanie pn. „Budowa drogi Bronów - 

Grudzielec” wynika z zebrania wiejskiego. Zostanie tam położona nakładka na całym odcinku 

drogi.  Kolejno odnosząc się do świecących lamp zaznaczył, że nie wie czym się Energetyka 

kieruje budując przyłącza, ponieważ są takie, na które czekamy cały rok, a są takie które 

powstają w okresie kilku m-cy, przy podpisywaniu umowy jest podany termin realizacji, 

który przeważnie zostanie dotrzymany. Następnie zaznaczył, że 42 wniosków wpłynęło na 

dotację do kotłów , przy czym 21 dotyczy kotłów opalanych paliwem stałym  oraz 21 kotłów 

opalanych paliwem gazowym, po czym zaznaczył, że posiadamy zapas środków na realizację 

tejże dotacji. Kolejno zaznaczył, że jeżeli okaże się, że jest jeszcze większe zainteresowanie 

to przed sesją marcową środki na ten cel z pewnością zostaną zwiększone. Następnie 

wyjaśnił, że przy ogrzewaniu budynku ważne są warunki termiczne ścian, okien, dachów. 

Szeroko pojęta termodrnizacja jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ ograniczenie zużycia 

ciepła może sięgać do 50 %. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska została 

przeznaczona na ten cel pożyczka, która jest umarzana w wys. 30 %, a jest oprocentowana na 

2,8 % w stosunku rocznym. Na jednym ze spotkań z mieszkańcami zostały przedstawione te 

wszystkie formy pomocy ochrony powietrza. Jeżeli są Państwo tym zainteresowani to na 

naszej stronie internetowej jest odnośnik do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

tam wszystkie informację są zamieszczone. Kolejno omówił przekazanie środków na 

podwyższenie kapitału zakładowego dla spółki PK, zaznaczając, że nie traktują tej kwoty 

umieszczonej w budżecie jako celowe dotacje, ponieważ PK realizuje wiele zadań w ramach 

różnych projektów. Obecnie realizuje projekt POiŚ i w ramach którego realizowana jest 

kanalizacja na ul. Kaliskiej, Wschodniej, na Starym Targowisku oraz na ul. Parkowej w 

Lenartowicach. My obecnie zapewniamy w budżecie kwotę, która jest pomocna PK na dzień 

dzisiejszy w realizacji tego zadania. PK przygotowuje przetarg na realizację kolejnego dużego 

zadania - rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej od sali przy ZSP nr 2, aż do Placu 

Powstańców Wielkopolskich, tak więc w miarę potrzeb na kolejnych sesjach środki te będą 

zwiększane. 

Radny Noskowski - zapytał na jakim etapie jest przygotowana dokumentacja sanitarna w 

miejscowości Brzezie oraz kiedy nastąpi jej budowa. 

Radny Kowcuń - poprosił o wyczerpującą informację na co dokładnie zostaną przekazane 

środki z projektu Nowa jakość edukacji, może zostać ona w formie pisemnej przekazana w 

późniejszym terminie.  

Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że wniosek został stworzony na podstawie 

zapotrzebowania zgłoszonego przez Dyrektorów szkół. Nie widzi problemu w przekazaniu tej 

informacji w formie pisemnej.  

Radny W. Grobys - zapytał czy budowa kanalizacji na ul. Łąkowej, aż do ul. Św. Ducha 

zostanie zlecona PK? Kolejno zaznaczył, że zadanie to powinno zostać wykonane wcześniej 

przy budowie marketu Netto. Następnie zapytał o pozyskiwanie środków zewnętrznych - co 

się stanie jeżeli zadanie to wykonamy, a nie otrzymamy tych środków. Czy z własnych 

środków sfinansujemy to zadanie?   
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - odpowiadając na pytanie radnego Noskowskiego wyjaśnił, 

że kwota została dołożona do budżetu na wykonanie kanalizacji w Brzeziu z uwagi na to, że 

pojawił się problem z przejściem tej kanalizacji przez nieruchomości niektórych właścicieli. 

W związku z czym musieliśmy zamówić dodatkowe opracowania, aby ustalić inną trasę 

budowy. Realizacja tego zadania nastąpi po opracowaniu pełnej dokumentacji i całościowo 

oszacowaniu kosztów. Kolejno odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Grobysa 

zasygnalizował, że część kanalizacji, która została wykonana przy budowie Netto nie zostanie 

naruszona. Nie przebudowujemy skrzyżowania ul. Św. Ducha z Hallera w sensie kanalizacji a 

tylko jedynie drogi. Kolejno zaznaczył, że budowa ta ma na celu wybudowanie dodatkowych 

miejsc parkingowych dla postoju autobusów przy Cechu. Nie wyklucza, że zostaną tam 

wykonane przyłącza do toalety, która powstanie. Kolejno wyjaśnił, że jeżeli chodzi o 

przebudowę ul. Poznańskiej w kierunku ul. Łąkowej wyjaśnił, że wówczas nie było 

możliwości realizacji tego zadania, ponieważ główny kolektor został wybudowany w 

ubiegłym roku. Po czym dodał, że na drugi etap realizacji tego zadania został złożony 

wniosek do POIŚ i nie przeszkadza to w realizacji wcześniejszej, ponieważ okres 

finansowania jest od roku 2014 i można ten zakres prac w nim ująć. Nie będzie ta inwestycja 

realizowana przez PK, ponieważ PK jest beneficjentem POiŚ i zadanie to będzie musiała 

zrealizować firma zewnętrzna.  

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

Gminy Pleszew na rok 2017. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na rok 2017 (uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.) 

 

i. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i 

Gminy Pleszew. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w 

sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i 

Gminy Pleszew (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.) 

 

j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości 

powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - zgłosił autopoprawkę w §3 pkt. 1 ust. 1 poprosił o 

wykreślenie słów w mieście Pleszewie.  

Radny W. Grobys - zaznaczył, że samymi dopłatami nie jesteśmy w stanie poprawić jakość 

powietrza. My jako Miasto nie podejmujemy kompleksowych działań w tym zakresie 

ponieważ w planach zagospodarowania miasta śródmieścia w obrębie ul. Garncarskiej, 

Stolarskiej i Wyspiańskiego planujemy wybudować mieszkania i drogi co spowoduje 

zwiększenie ruchu samochodów a przy tym liczbę spalin. Kolejno proponuje, aby ograniczyć 

zabudowę miasta, bo również samochody wpływają na jakość naszego powietrza. Z uwagi na 

to, że w prasie Z-ca Burmistrza A. Ptak zadeklarował się jako zwolennik nasadzeń zieleni i 
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poprosił mieszkańców o wskazywanie miejsca w celu nowych nasadzeń, nie rozumie jak to 

ma się do wycinki prowadzonej ostatnio przez Urząd na Starym Targowisku. Czy jedno czy  

dwa miejsca parkingowe są ważniejsze od jakości powietrza? Kolejno zaznaczył, że nie 

powinniśmy w centrum miasta budować miejsc parkingowych. Na placu PKS powinny zostać 

pobudowane lokale gastronomiczne oraz powinno zostać wprowadzone ograniczenie ruchu na 

Rynku. Apeluje o wzięcie pod uwagę tych rozwiązań, bo chodzi tu o życie i zdrowie naszych 

mieszkańców.  

Na sali znajduje się 19 radnych. Radna Śledzianowska opuściła salę. 

Radny Gorzeliński - zapytał czy złożone wcześniej wnioski mają moc prawną? 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - wyjaśnił, że uchwała ta została w całości wcześniej 

uchylona przez RIO jedynie przez wprowadzony zapis do 50 %, tak więc dotację określamy 

w wysokości 50%. Złożone wcześniej wnioski są ważne i będziemy je realizować. Kolejno 

odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Grobysa zaznaczył, że chodzi nam o stymulację do 

działania naszych mieszkańców oraz staramy się wskazywać miejsca, gdzie można zdobyć 

środki z innych instytucji. Następnie odniósł się do planów zagospodarowania 

przestrzennego, gdzie zaznaczył, że ostatnio dostrzegamy migrację ludności poza tereny 

miejskie, co powoduje zanieczyszczenie, ponieważ te osoby muszą do miasta dojechać 

samochodem. Następnie dodał, że w sprawie Starego Targowiska odbyło się kilka konsultacji, 

na których można było się wypowiedzieć co do projektu jego wykonania, podobnie jak w 

przypadku Placu Powstańców Wielkopolskich, gdzie mieszkańcy sugerowali nam, aby 

powstały tam miejsca parkingowe. Kolejno odniósł się do wycinki drzew, gdzie zaznaczył, że 

starają się jej unikać, ale w momencie konieczności jej wykonania, nasadzamy kolejne 

drzewa. Tak więc na pewno nie będzie to wykonane na szkodę ale tylko na pożytek 

mieszkańców. 

Burmistrz M. Adamek – dodał, że w miarę posiadanych środków chcą działać kompleksowo 

oraz chcą, aby jak największa grupa osób z tego skorzystała. Wskazanie Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska oraz naszych działań ma na celu możliwość połączenia sobie 

tych środków. Kolejno cofając się do roku 2012 - 2013, gdzie Starostwo Powiatowe ogłosiło 

nabór wniosków na fotowoltaikę zaznaczył, że wówczas dwa projekty zostały 

zaakceptowane. Czy i my mamy pójść tą drogą? Czy mamy pójść w masowe działanie? 

Kolejno poprosił radnego W. Grobysa o przypomnienie sobie swojej walki o ul. 

Sienkiewicza. Prosił wówczas radny W. Grobys o zmianę tego planu, bo mieszkaniec chce 

coś na tym terenie pobudować. Tak więc z jednej strony słyszymy, że mamy iść w kierunku 

mieszkańców poprzez umożliwienie im stworzenia warunków zabudowy, a drugiej strony 

teraz słyszymy, że mamy tą zabudowę ograniczyć i nie widzi spójności w tych 

wypowiedziach.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew (uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.) 
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k. zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 

2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy. 

Radny W. Grobys - zaznaczył, że nie widzi sensu zmian procedury przyjmowania 

wniosków, jeżeli na dzień dzisiejszy nie zrealizowaliśmy z ubiegłego roku wszystkich 

wniosków. Nie mamy mieszkań obecnie na terenie miasta. Kolejno zapytał czy w 

nowopowstałym budynku na dworcu PKS, lokale zostaną przeznaczone na mieszkania 

komunalne i socjalne dla rodzin wielodzietnych? 

Burmistrz M. Adamek – zgodził się z wypowiedzią przedmówcy, ale brak mieszkań 

dotyczy bardziej lokali socjalnych a nie komunalnych. Podwyższenie progu spowoduje to, że 

większa grupa mieszkańców będzie miała prawo z lokalu komunalnego skorzystać. Następnie 

zaznaczył, że zostało nowe zadanie wprowadzone do budżetu, a mianowicie budynek przy ul. 

Sienkiewicza, gdzie dokumentacja tego budynku zostanie przekazana do zasobu 

komunalnego. Po opracowaniu dokumentacji chcemy złoży wniosek do Banku Gospodarstwa 

Krajowego i podobnie jak do mieszkań socjalnych uzyskać dofinansowanie. Następnie 

odnosząc się do budynku przy dworcu PKS zaznaczył, że na dzień dzisiejszy, że nie zostały 

jeszcze wszystkie umowy podpisane więc nie można podjąć jeszcze żadnych ostatecznych 

decyzji w tej sprawie.  

Na sali znajduje się 20 radnych. Radna Śledzianowska wróciła na salę. 

Pracownik TPBS E. Ziajka - wyjaśniła, że aktualnie trwa inwestycja przy dworcu PKS. 

Realizuje je firma Anbut i wszystkie mieszkania zostaną przeznaczone na sprzedaż. Na dzień 

dzisiejszy nie została jeszcze podpisana żadna umowa oraz nie została ustalona stawka 

cenowa sprzedaży 1 m
2
. Kolejno zaznaczyła, że zmiana procedur wynika z sytuacji, że 

Komisja Mieszkaniowa przeprowadzając analizę wniosków ustaliła, że jedynie dwie rodziny 

kwalifikują się na lokal mieszkalny, tak więc chcemy zwiększyć dochód. 

Burmistrz M. Adamek – zasygnalizował, że poprzednią uchwałę uchylił nam Wojewoda z 

uwagi na zapis, że jeżeli dochód mieszkańca przekroczył o 1 zł., to wówczas Burmistrz miał 

możliwość przyznania lokalu. Dziś nie posiada już takich kompetencji, a zasady są jasno 

ustalone.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały nr 

XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (uchwała stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu.) 

 

l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 

Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie. 
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Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. 

Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.) 

 

m. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku. 

Radny T. Grobys - zaznaczył, że uchwała nie jest doskonała, ponieważ Gmina nie posiada 

instrumentów do realizacji tejże uchwały. Kolejno przytoczył wydarzenie, które miało 

miejsce na terenie OHP, a mianowicie sytuację, w której kot pogryzł człowieka - ten kot mógł 

być wściekły. Gmina nie dysponuje klatkami dla przechowywania tych zwierząt. Kolejno 

zwrócił się z prośbą by dopisać dwa §, które mówią przez kogo mają zostać zabrane 

zwierzęta, które ugryzą bądź ukąszą człowieka oraz gdzie znajdują się te klatki, bo musi być 

dostęp do nich całodobowy. 

Burmistrz M. Adamek – zaproponował, aby nie przyjmować tych zmian zapisów w tej 

chwili, ponieważ z doświadczenia wiemy, że elementy tego rodzaju zapisów muszą zostać 

zweryfikowane na Komisjach. Jeżeli z jakichś przyczyn nie mógłby Pan uczestniczyć w 

komisjach to mógł Pan złożyć swój wniosek do Biura Rady i wtedy moglibyśmy się do niego 

odnieść. Niestety takiego sygnału nie mieliśmy. Kolejno poprosił, aby radny T. Grobys złożył 

swoje uwagi na piśmie, abyśmy mogli poddać je analizie. Następnie zawnioskował o zdjęcie 

tego projektu uchwały z porządku obrad.  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2017 roku. 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła zmianę porządku obrad. 

W porządku obrad przewiduję: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.  

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II półroczu 2016 r. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

6. Zmiany w systemie oświaty. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego,  

b) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

c) określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest 

Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem publicznej szkoły, 
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d) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

oraz ich wartości punktowej, 

e) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja, 

f) zmiany uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2032, 

h) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, 

i) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej 

w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, 

j) określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy 

jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

k) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 

listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza 

Niesiołowskiego w Pleszewie, 

m) wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni 

Górnej Baryczy. 

 

8. Interpelacje radnych. 

9. Odpowiedzi na interpelacje. 

10. Sprawy różne. 

 

Burmistrz M. Adamek – zwrócił się do radnego T. Grobysa z prośbą o przedstawienie 

odpowiedzi otrzymanej od Wojewody w sprawie wniosku - donosu - zapytania , które Pan 

złożył w sprawie złego funkcjonowaniu Rady Miejskiej w momencie powoływania 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

m. wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej 

Baryczy. 

 

Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że Miasto  i Gmina Pleszew jest członkiem Związku 

Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Kolejno zaznaczył, gdybyśmy zrezygnowali z tego Związku 

nie moglibyśmy uczestniczyć w podziale masy likwidacyjnej i z tego tytułu stracilibyśmy 

środki finansowe. Nieruchomość trwała, która należała do Związku została sprzedana i jest 

możliwość przystąpienia do likwidacji. Tak więc przez podjęcie takiej uchwały przez 

wszystkie samorządy likwidacja ta nastąpi. Kolejno dodał, że pozwolił wprowadzić tą 

uchwałę dziś do porządku obrad po uzgodnieniu z szefami klubów.  

Radny T. Grobys - odnosząc się do słów Burmistrza zasygnalizował, że nie mógł się odnieść 

do tego na komisjach, bo jest to sprawa świeża, bo w nocy z dnia 21 - 21 lutego kot ten zdechł 

i być może tej osobie grożą poważne konsekwencje, bo kot może wejść wszędzie, a mógłby 

być wściekły. Każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji. Następnie zaznaczył, że nie był 

nigdy człowiekiem złośliwym i jest daleko mu do tego, ale każdy radny ma prawo zapytać 

czy dana decyzja jest zgodna z Konstytucją Prawa Rzeczpospolitej. To, że złożył takie 

zapytania nie oznacza donosu - bo to są dwie różne rzeczy.  
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Na sali znajduje się 19 radnych. Radny Grygiel opuścił salę. 

Radny Gorzeliński - zapytał czy mamy wiedzę za jaką cenę została sprzedana ta 

nieruchomość? 

Burmistrz M. Adamek – odpowiedział, że po zakończeniu likwidacji przedstawi pełną 

informację jak przebiegała masa likwidacyjna oraz jak przedstawia się podział w stosunku do 

wszystkich samorządów. 

Radny Kowcuń - zapytał się na jakim etapie jest Gmina w stosunku do przeniesienia się do 

innej Zlewni? 

Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że projekt uchwały Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego dotyczący tej kwestii został dostarczony do Ministerstwa Ochrony 

Środowiska, który prosi o naniesienie kilku poprawek.   

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na 

postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy (uchwała stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu.) 

 

Do pkt 8 Interpelacje radnych. 

 

Radny Kowcuń interpeluje w sprawach: 

- internetu szerokopasmowego, 

- projektu „Cyfrowa wielkopolska”, 

- harmonogramu sprzątania ulic, 

- prac inwestycyjnych budynku przy dworcu PKS. 

 

Radny Szehyński interpeluje w sprawie: 

- założenia lampy na ul. Traugutta - Al. Wojska Polskiego.  

 

Radny W. Grobys interpeluje w sprawach: 

- dokańczenia modernizacji na ul. Kossaka, 

- budowy chodnika na ul. Chopina, 

- naprawy nawierzchni dróg po zimie. 

 

Radny W. Grobys - kolejno odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na zadane pytanie 

dotyczące przyznania nagród za rok szkolny 2015/2016 nauczycielom ze szkoły w Sowinie 

Błotnej. Pani Radca Prawny K. Głuchow poinformowała mnie, że w związku z uchwałą Rady 

Miejskiej z 2004 r. można dać nagrodę tylko tym placówkom, które zostały nią objęte. W 

roku 2015/2016 szkoła w Sowinie Błotnej podlegała pod Burmistrza - zacytował § 3 uchwały, 

który mówi, że nagrody mogą zostać przyznane np. z okazji dnia patrona szkoły.  Następnie 

zaproponował uaktualnienie tejże uchwały z uwagi na nie istniejący już BOSS i Radę Szkół. 

Kolejno odczytał otrzymaną odpowiedź na złożoną interpelację dotyczącą wód opadowych 

odprowadzanych z terenów pozyskanych od Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Dodał, 

że posiadamy niedokończone sieci kanalizacyjne, a do czasu ich ukończenia powinny być 

pobierane opłaty za wody opadowe, ponieważ inni mieszkańcy za nie płacą. 

 

Radna Gawrońska interpeluje w sprawie: 
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- ustawieniu lustra umożliwiającego bezpieczny wyjazd z ul. Nowej w ul. Pomorską 

 

Radna Gil interpeluje w sprawie: 

- namalowaniu pasów w Lenartowicach.   

 

Wiceprzewodnicząca  Garsztka interpeluje w sprawie: 

- zakupu stacji obiektowej z radiotelefonem dla Ochotniczej Straży Pożarnej, 

- ustawienia znaku zatrzymywania się i postoju samochodów ciężarowych na ul. Wodna - 

Kaliska, 

- ustawienia psich pakietów na ul. Kaliskiej i Kilińskiego, 

- przycięcia konarów drzew na ul. Polna - Komunalnych, 

- ustawienia kosza na śmieci na ul. Kaliskiej. 

 

Do pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na interpelację złożoną przez Wiceprzewodniczącą 

Garsztkę dotycząca ul. Kaliskiej poinformował, że ona zostanie przekazana do Powiatu. 

Kolejno odnosząc się do kolejnej interpelacji Wiceprzewodniczącej dotyczącej konarów na 

ul. Komunalnych - Polna również zaznaczył, że jest to droga powiatowa i zostanie przekazana 

do starostwa. Następnie odnosząc się do psich pakietów zaznaczył, że planuje zakup i ich 

rozmieszczenie w niezbędnych punktach. Kolejno odnosząc się do ustawienia znaku Kaliska - 

Wodna poinformował, ze sprawa zostanie przekazana do zespołu Powiat-Miasto-Policja i po 

dokonaniu analizy decyzja zostanie napewno podjęta. Następnie wyraził zadowolenie ze 

złożonej interpelacji dotyczącej OSP Pleszew i możliwości niekorzystania z syreny na 

budynku ratusza, ponieważ w wielu miastach nie jest to praktykowane. Jeżeli są takie 

możliwości formalno-prawne to nie widzi żadnych przeciwwskazań do realizacji tego 

zadania, ponieważ i tak co roku wydajemy środki na konserwację syreny. Następnie odniósł 

się do interpelacji radnej Gil w sprawie pasów, gdzie zapewnił, że kolejny raz wystąpimy z 

prośbą do powiatu o realizację tego zadania. Kolejno odniósł się do interpelacji radnej 

Gawrońskiej w sprawie lustra przy ul. Nowa - Pomorska, gdzie poinformował, że po 

pozytywnej analizie zespołu Powiat-Miasto-Policja zostanie to zrealizowane. Następnie 

odniósł się do interpelacji radnego W. Grobysa w sprawie szkoły w Sowinie Błotnej, gdzie 

poinformował, że na chwilę obecną nie posiada pełnych danych i pozwoli sobie nie 

odpowiadać na to pytanie, ale sprawdzi wspomnianą przez radnego uchwałę i na pewno 

zostaną dokonane zmiany. Kolejno odniósł się do zadań, które radny W. Grobys proponuje 

wprowadzić do budżetu zaznaczył, że niektóre elementy zostaną uwzględnione po wnikliwej 

analizie. Kolejno odpowiadając na interpelację radnego Szehyńskiego w sprawie lamp 

zaznaczył, że Wydział GK przeprowadzi wizję lokalną i w odpowiedni sposób zareaguje. 

Następnie odpowiadając na pytanie radnego Kowcunia w sprawie internetu 

szerokopasmowego poinformował, że trzykrotnie kontaktowaliśmy się ze spółką RCI i do tej 

pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Zostało przygotowane przez naszych 

pracowników zestawienie miejsc najważniejszych punktów, gdzie ten internet jest niezbędny. 

Następnie zasygnalizował, że rozważamy podpisanie umowy z firmą INEA, ale czekamy do 

ogłoszenia konkursu, bo być może pewne punkty w nim zostaną ujęte. Kolejno zaznaczył, że 

na pytanie o  program „Cyfrowa wielkopolska” udzieli pisemnej odpowiedzi. Następnie 

zaznaczył, że harmonogram sprzątania ulic został już sporządzony, ale zostanie opublikowany 

wówczas, gdy będziemy mieli pewność, że zima już nie powróci. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - wyjaśnił wszystkim zebranym, że prace przy dworcu PKP 

zostały chwilowo przerwane ze względu na warunki atmosferyczne. Obecnie jest 
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opracowywana szczegółowa dokumentacja mająca na celu zabezpieczenie budynków 

sąsiednich, ponieważ planowane są parkingi podziemne. Nie powoduje to dodatkowych 

kosztów. Następnie zasygnalizował, że w miejscowości Korzkwy pojawiła się firma, która 

uzupełnia przyłącza internetowe ale to dotyczy jedynie Korzkiew.  

 

Do pkt 10 Sprawy różne. 

 

Radny Stencel - zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu delegacji 

z Rokutowa. 

 

Mieszkanka Rokutowa I. Wojcieszak - wyjaśniła, że jako przedstawiciele ruchu 

społecznego chcieliby przedstawić dwie sprawy a mianowicie chcieliby ponowić swój 

wniosek o budowę drogi Bogusław - Rokutów - Grodzisko. Odcinek Bogusławice - Rokutów 

jest własnością powiatu oraz po części Gminy Gołuchów. Wstępne rozmowy z Powiatem są 

obiecujące, dlatego też prosimy Pana Burmistrza o wsparcie w budowie tejże drogi. Druga 

sprawa dotyczy również złożonego wniosku budowy drogi gminnej Rokutów - Grodzisko, 

który wpłynął z podpisami mieszkańców do Pana Burmistrza, na które nie otrzymaliśmy 

żadnej odpowiedzi, oprócz informacji na tablicy ogłoszeń, że to zadanie nie zostało ujęte w 

budżecie Miasta i Gminy na rok 2017. Kolejno zaznaczyła, że w budżecie została ujęta 

budowa drogi Zawady-Grodzisko, która w całości przebiega przez las i nie ma większego 

znaczenia dla mieszkańców tychże miejscowości. Natomiast mieszkańcy sąsiednich wsi z 

którymi rozmawiamy nie wiedzą nic na temat budowy tej drogi. Jako mieszkańcy Rokutowa 

sprzeciwiamy się budowie tej drogi i wnosimy o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku i 

realizacji go w najbliższym czasie. Kolejno przedstawiła problem dowozu do szkół dzieci i 

młodzieży.  

 

Burmistrz M. Adamek – przedstawił w formie graficznej te dwa elementy problemowe. 

Kolejno dodał, że dla niego partnerami są przede wszystkim mieszkańcy, Sołtys oraz Rada 

sołecka. W ostatnim okresie czasu otrzymał kilka telefonów w imieniu Rady sołeckiej oraz 

rozmawiał z panem P. Wojcieszakiem. Niestety nie uczestniczył w nich Sołtys, a gdy 

zapytałem się Pana dlaczego go nie ma tu z nami to Pan odpowiedział mi, że ma dużo pracy. 

Zaznaczył, że jeżeli chcemy budować cokolwiek to musi być jedność i nie można nadużywać 

sformułowań „grupa społeczna”, ponieważ zawsze stara się rozmawiać z mieszkańcami i jest 

otwarty na spotkania. Kolejno przedstawił dwa problemy, o których mówią mieszkańcy 

Rokutowa. Pierwszy dotyczy drogi powiatowej, która jest w stanie fatalnym, po czym 

zaznaczył, że zawsze jeżeli jest obecny albo jego Z-cy na zebraniach wiejskich pojawia się 

deklaracja dofinansowania zadania pod warunkiem ujęcia tego zadania w budżecie Starostwa. 

Po każdym zebraniu występujemy do Pana Starosty z pismem w którym ujęte zostaje 

zestawienie dróg powiatowych oraz deklaracja współfinansowania. Na każdym spotkaniu z 

Sołtysem Szwedkiem zapewniam go o złożonej deklaracji. Kolejno zaznaczył, że 

wielokrotnie monitował o realizację tego zadania poprzez wysyłanie pism oraz deklarację 

wspólnie z radnymi w sprawie współfinansowania tego zadania. Niegdyś wspólnie z Wójtem 

Zdunkiem chcieliśmy podejść do realizacji tego zadania, ale wówczas ówczesny Starosta nie 

wyraził na to zgody. Następnie kolejny raz zadeklarował współfinansowanie tego zadania. 

Zaznaczył, że jeżeli Starostwo nie posiada środków na realizację całego zadania to niech 

podzieli go na trzy etapy. Jakiekolwiek rozwiązanie zostanie przyjęte przez Starostę to na 

pewno zostanie przez nas zaakceptowane. Kolejno zwrócił uwagę na drugi problem 

dotyczący budowy drogi w Zawadach, która powstanie na podstawie wniosków mieszkańców 

Zawad, Rokutowa, prosili aby skrócić im drogę dojazdu do Grodziska. Kolejno przedstawił 

pomiary odległości odcinków budowy dróg i przedstawił rozwiązanie, które rozwiąże 
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wszystkie problemy mieszkańców a nie tylko Zawad. Następnie zaznaczył, że mamy partnera 

w budowie tej drogi  - odcinka 242 - w postaci Państwowych Lasów w Poznaniu, ponieważ 

otrzymaliśmy od nich deklarację współfinansowania budowy tejże drogi. Następnie 

zaznaczył, że dla niego są równie ważni mieszkańcy Zawad, jak i mieszkańcy Rokutowa, po 

czym poprosił, aby patrzeć dalej niż tylko na czubek swojego nosa, bo należy mieć na uwadze 

interes społeczny. Kolejno przedstawił zawarte ustalenia z GDDKiA, polegające na tym, że 

po opracowaniu dokumentacji droga do 2018 r. przez las powinna zostać wykonana, co da 

możliwość dojazdu mieszkańcom Rokutowa jak i Zawad. Kolejno zwrócił się do Sołtysa, aby 

na zebraniu przypomnieć, aby kolejny raz deklaracja współfinansowania  z moich ust bądź    

Z-ców padała, po czym zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie ma sensu budować dwóch 

różnych odcinków drogi. Kolejno poprosił, by umożliwić wykonanie jednego odcinka drogi, 

by zobaczyć jak on funkcjonuje.  

 

Sołtys Rokutowa G. Szwedek - podziękował za zainteresowanie się sprawą drogi, kolejno 

zapytał czy zostały przewidziane środki finansowe na remont budynku sali wiejskiej?  

 

Mieszkanka Rokutowa I. Wojcieszak - zaznaczyła, że zgadza się, że mieszkańcy apelowali 

o skrócenie drogi z Grodziska, ale nie o drogę zawadzką. Kolejno dodała: „że jeżeli Pan 

Burmistrz chce dopiec to dopiecze”.  

 

Przewodniczący Rady - poprosił, aby takich słów nie używać. 

 

Mieszkanka Rokutowa I. Wojcieszak - wyjaśniła, że taka jest prawa. Ponadto przytoczyła 

wypowiedź Sołtysa na jednym z prywatnych spotkań: „że nic nie może zrobić ani wyjść przed 

szereg i stanąć przeciwko Burmistrzowi”, następnie zapytała jaki wpływ ma Pan Burmistrz na 

Sołtysa skoro zamiast reprezentować nasze sprawy boi się wyjść przed szereg. Kolejno 

zaprosiła Pan Burmistrza na zebranie wiejskie, ponieważ pojawiają się głównie tylko Pana 

Zastępcy. 

 

Mieszkaniec Rokutowa P. Wojcieszak - odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza 

zasygnalizował, że nie powiedział, że Zawady go nie obchodzą tylko, że Rokutów zostanie 

zostawiony na pastwę losu ponieważ zostanie tylko jedna droga dojazdowa. Kolejno 

przedstawił swój pomiar odcinka dróg, który różni się od tego przedstawionego przez 

Burmistrza.  

 

Sołtys Rokutowa G. Szwedek - zaznaczył, że nie użył słów „wyjścia przed szereg”. 

Powiedział jedynie jak ma tą sprawę załatwić czy ma iść do jakiegokolwiek urzędu z kijem 

bejsbolowym? Mieszkaniec może zrobić i mówić co chce, a mi jako Sołtysowi nie wypada 

robić ani mówić takich rzeczy.  

 

Radny Kowcuń - zaznaczył, że z tą sprawą spotyka się dziś po raz pierwszy i rozumie 

rozgoryczenie tych mieszkańców, ponieważ mają oni nadal jedną drogę dojazdu i to w złym 

stanie. Warto zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu ponieważ liczne grono 

mieszkańców podpisało się pod tym wnioskiem. Kolejno zwrócił uwagę na fakt, że Miasto 

tworzy spychologię  na Powiat i ciągle się tłumaczy, że nic nie możemy. Jako MZP jesteście 

w bardzo mocnej koalicji ze Starostwem, posiadacie swojego Wicestarostę, posiadacie swoich 

członków Zarządu oraz Szefów Komisji, tak więc prosi by nie mówić, że nie macie wpływu 

na Starostwo. Jeżeli mieliście możliwość obsady kluczowych stanowisk to macie na pewno 

możliwość przez te kluczowe osoby na wpływ realizacji zadań. Tak więc prosi, aby przestać 

opowiadać taką bajkę, bo mu się już ona przejadła.  
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Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że boli lekceważące podejście do mieszkańców Zawad, 

ponieważ oni z tej drogi również korzystają m.in. jeżdżąc do Kościoła. Kolejno zaznaczył, że 

pomiary zostały pobrane z Google Map. Niezasadne jest na chwilę obecną robić tej drogi z 

własnych środków. Mamy obecnie partnera jakim są Lasy Państwowe. Kolejno odniósł się do 

słów radnego Kowcunia, gdzie zaznaczył, że w Starostwie mają pakiet mniejszościowy w 

postaci trzech radnych, którzy w wielu kwestiach wnioskują, a zadania nie są realizowane. 

Dzięki temu, że mamy ten pakiet mniejszościowy i przy pomocy innych udało nam się 

znacząco poprawić pozycję Powiatu. Jeżeli chodzi o kwestie finansową, widać to poprzez 

działania Powiatu. Kolejno zaznaczył, że droga na Bogusław, miała być wykonana 12 lat 

temu, a wówczas w koalicji rządzącej była partia SLD, a Pan wówczas był w strukturach 

SLD. Tak więc rządzący deklarowali, że ta droga zostanie zrobiona, ponadto może wymienić 

osoby z imienia i nazwiska, które zapewniały mieszkańców o tym. Prosi, aby delikatnie się 

wypowiadać w tej sprawie, ponieważ zarówno Pan, jak i ja nie posiadamy siły sprawczej 

możemy jedynie tylko wnioskować. Nigdy nie pozwoliłby sobie na wywieranie nacisków na 

władze Starostwa, że mają to, a nie inne zadanie zrealizować. Tak więc niegdyś w tej sprawie 

Pan poprzez radnych SLD mógł mieć również wpływ na tą sprawę. Kolejno zagwarantował, 

że zadanie, o którym teraz mowa zostanie wykonane w roku 2018.  

 

Przewodniczący Rady - zasygnalizował mieszkańcom, że radni na pewno będą w tym 

temacie dyskutowali, kolejno zaprosił wszystkich zainteresowanych tą sprawą na zebranie w 

Rokutowie.  

 

Radna Molska - zaznaczyła, że pozwoli sobie w tym zebraniu uczestniczyć. Po czym  

zasygnalizowała, że w zmianach w budżecie została przewidziana kwota w wysokości 25 000 

zł. na projekt remontu sali wiejskiej w Rokutowie. A w sprawie drogi jeżeli będziemy działać 

wspólnie poprzez ekonomiczne rozważenie wszystkich możliwości możemy zdziałać dużo.  

 

Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że do roku 2018 zostanie przeprowadzony całkowity 

remont sali wiejskiej w Rokutowie.  

 

Radny Stencel - zasygnalizował, że nie wie co chce przez swoje wypowiedzi uzyskać radny 

Kowcuń, ale cieszy się, że dba o wiejskie drogi. Kolejno zaznaczył, że będzie również obecny 

na tym zebraniu. Po czym poprosił, żeby przed zebraniem przejechać się drogą Lenartowice-

Grodzisko, ponieważ jest to taka sama, a może i gorsza droga jak Rokutów w stronę 

Gołuchowa. Kolejno przypomniał, że na jednej z sesji prosił Pana Starostę, by przejechał się 

tą drogą a Pan Starosta odpowiedział, że był tam i więcej nie przyjedzie, bo się nie da nią 

jechać.   

 

Radny Suska - zapytał o chodnik przy drodze krajowej od Jankowa w stronę Krzywosądowa.  

 

Radny Kusiakiewicz - zapytał o termin budowy oświetlenia na ul. Taczanowskiego w 

Zielonej Łące. 

 

Radny Kowcuń - powracając do tematu drogi w Zawadach zaznaczył, że nie powiedział, że 

robimy źle, nie jest Pan od roku Burmistrzem tak więc na pewno ten problem Pan znał i w 

trakcie ustaleń z Lasami Państwowymi mógł Pan pomyśleć o tej drugiej drodze. Kolejno 

zapytał się o wysokość środków, które współfinansują Lasy Państwowe oraz z jakiego 

tworzywa zostanie wykonana ta droga. Następnie powracając do partii SLD, to również i Pan 

startował z listy tej partii i nic do tej pory się złego Panu nie stało i jest Pan nadal 
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Burmistrzem, po czym dodał, że w 2010 r. był wówczas liderem partii w strukturach 

miejskich a nie powiatowych. Kolejno poprosił o przedstawienie informacji co dalej ze Strażą 

Miejską, ponieważ różne informacje są na ten temat przedstawiane.  

 

Radny W. Grobys - zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie materiałów do 31 marca 

br. z wykonania budżetu za rok 2016 - gospodarki odpadami, aby Komisja ds. odpadów 

mogła podjąć prace w zakresie zmiany opłat lub wprowadzenia ulg. Kolejno złożył 

podziękowania firmie „Energa” za wymianę 4 słupów na osiedlu ul. Kossaka. Następnie 

przypomniał, że w dniu 15 grudnia 2016 r. podczas spotkania wigilijnego dla osób 

bezdomnych i samotnych wcielając się w rolę św. Mikołaja ze sceny apelował, aby samorząd 

włączył się w obchody poświęcone Św. Bratu Albertowi, po czym podziękował, że jego apel 

spotkał się Pana Burmistrza ze zrozumieniem.  

 

Radna Gil - zasygnalizowała, że warto by było rozważyć możliwość ulepszenia i 

wprowadzenia nowoczesnego systemu poprzez drukowanie biletów na seanse w kinie Hel. 

Kolejno poprosiła o możliwość zwiedzenia nowoczesnego laboratorium PK. Następnie 

poprosiła, aby w miarę możliwości  dostosować harmonogram łatania dziur do warunków 

atmosferycznych. 

 

Radna Molska - wyraziła zadowolenie za ujęcie środków w budżecie na remont kamienicy 

na ul. Sienkiewicza 35, która niszczała.  

 

Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że w miarę możliwości postara się wszystkie prośby 

realizować. 

 

 
Protokółowała:                   Przewodniczący Rady: 

 

Natalia Sobczyk                                     Olgierd Wajsnis 
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy, 

Załącznik nr 3 – lista obecności  Sołtysów, 

Załącznik nr 4 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości, 

Załącznik nr 6 - zmiany w systemie oświaty, 

Załącznik nr 7- wystąpienie wiceprzewodniczącego Kaczmarka, 

Załącznik nr 8 - uchwała nr XX/238/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr XX/239/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

Załącznik nr 10 - uchwała nr XX/240/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: 

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla 

których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, określenia wartości punktowej oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz 

ich wartości punktowej, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XX/242/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dobra Nadzieja, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XX/243/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany Uchwały nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XX/244/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017-2032. 

Załącznik nr 15 - Uchwała nr XX/245/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017, 

Załącznik nr 16 - uchwała nr XX/246/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. 

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 17 - uchwała nr XX/247/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i 

Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 18 - uchwała nr XX/248/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

Załącznik nr 19 - uchwała nr XX/249/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 

Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie, 

Załącznik nr 20 - uchwała nr XX/250/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na postawienie w stan likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 

 


