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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr V/2019 

 

V Sesja w dniu 28 lutego 2019 r. 

 

Obrady rozpoczęto 28 lutego 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:00 tego samego 

dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 21 radnych. 

 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

 

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

Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

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

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

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 
Otwarcia V Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna, która stwierdziła, że na 

sali znajduje się 20 Radnych (nie ma radnej Gil), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Powitała wszystkich zebranych, następnie przedstawiła porządek obrad.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 



2 
 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Adela Grala-Kałużna, Piotr 

Hartleb, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej 

Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) – omyłkowe wciśnięcie przycisku.  

Elżbieta Hyla 

NIEOBECNI (1) 

Wiesława Gil 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Adela Grala-Kałużna, Piotr 

Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Wiesława Gil 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny E. Kowcuń zapytał o zarządzenie nr 7/VIII/2019. Rozdział 60016, kwota 15 000 zł, 

gdzie w uzasadnieniu wskazuje się, że kwota jest przeznaczona na wypłatę odszkodowania za 

zdarzenia na drogach na podstawie wyroku Sądu w Pleszewie z dn. 7.09.2018 r. Radny poprosił 

o wyjaśnienia, czy okres wypłaty od zasądzenia był spowodowany odwołaniem, za co płacimy 

to odszkodowanie, czemu nie pokrył tego ubezpieczyciel skoro majątek gminy jest 

ubezpieczony ? W kolejnym rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 000 

zł na opinię prawną, czego ona dotyczyła skoro tyle nasz kosztowała? Następnie w rozdziale 

70023 dokonuje się zwiększenia o kwotę 73 327 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną i 

nagrodę jubileuszowa dotyczyło to jednej osoby, czy grupy osób? Jeżeli dotyczy to osób, które 

składają oświadczenia majątkowe poprosił o wskazanie z imienia i nazwiska kto jaką kwotę 

odprawy i nagrody jubileuszowej dostał ? 

 
Burmistrz A. Ptak poinformował, że w kwestii odszkodowania głos zabierze pan mecenas Jan  

Półtorak, a pani Skarbnik w tym czasie przyniesie dokumenty do pozostałych kwestii i odpowiemy 

jeśli zdążymy w tym punkcie, a jak nie to w Wolnych głosach.  
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Pan Jan Półtorak Radca Prawny poinformował, że odszkodowanie dotyczy zdarzenia na ulicy 

w miejscowości Lenartowice. Jest to odszkodowanie za szkodę majątkową związaną z 

upadkiem osoby fizycznej. Przyczyną tego zdarzenia w ocenie Sądu było niewłaściwe 

utrzymanie miejsca, w którym doszło do wypadku. Jest to odszkodowanie, co do którego 

będziemy  dochodzić regresu od właściciela tej nieruchomości, a jest nim Skarb Państwa, zatem 

roszczenie będzie dotyczyło Starostwa Powiatowego. Orzeczenie zasądza odszkodowanie od 

gminy, dlatego, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy nieruchomość nie ma ustalonego 

stanu prawnego – a tak jest w tym przypadku - to odpowiedzialność za utrzymanie we 

właściwym stanie nieruchomości obciąża gminę. W związku z powyższym gmina musiała to 

odszkodowanie zapłacić.  

 

Radny K. Szehyński poprosił o wyjaśnienia do pkt. 17. Lokal nr 10 ma być oddany do 

sprzedaży, dlaczego go sprzedajemy?  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek w odpowiedzi na pytanie Radnego Szehyńskiego powiedział, że 

przy Rynku 10 znajduje się lokal usytuowany na poddaszu, nie ma tam łazienki, trudno go 

wynająć poprzez zasoby mieszkaniowe oraz, że nikt tam nie zamieszkuje. Dlatego chcemy go 

sprzedać. 

 

Radny E. Kowcuń  dopytuje co do odszkodowania jaka to droga, kto ją utrzymuje, czy gmina 

czy powiat czy tu może jest wina firmy utrzymującej. 

 

Pan Jan Półtorak Radca Prawny odpowiedział, że tu problem jest innego rodzaju. Jest to droga 

która stanowi własność Skarbu Państwa ale stan prawny tej drogi jest jeszcze nieuregulowany. 

To znaczy nie można wykazać odpisem z Księgi Wieczystej, że ta droga jest Skarbu Państwa. 

Dlatego ta droga nie jest utrzymywana przez gminę, a obowiązek zapłaty wynika z przepisów 

ustawy o utrzymywaniu porządku i czystości. To się mniej więcej sprowadza do tego, że tam 

gdzie nie ma właściciela - a formalnie w tym przypadku w chwili kiedy to zdarzenie miało 

miejsce, takiego właściciela nie było - odpowiedzialność spoczywa na gminie. Za każde 

miejsce, o którym nie wiadomo kto za nie powinien odpowiadać, odpowiada gmina. Po 

ustaleniu stanu prawnego tejże nieruchomości, czyli po wpisaniu Skarbu Państwa jako 

właściciela do Księgi Wieczystej będziemy występowali z roszczeniem odszkodowawczym.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek gwoli uzupełnienia powiedział, że spawa dotyczy części drogi, 

która jest w ciągu drogi powiatowej. Pozostała część drogi jest drogą powiatową.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o opinię prawną to opinia prawna, o którą pytał 

Radny Kowcuń, była zlecona Kancelarii Adwokackiej Łukasz Mieloch z Poznania i dotyczy 

konkretnie kamienicy przy ul. Kaliskiej 2. Były właściciel lub raczej osoba uważająca się za 

spadkobierców byłego właściciela, wystąpiła o wznowienie postępowania administracyjnego, 

które toczyło się przed wojewodą. Wojewoda uznał za stosowne wznowić postępowanie 

zakończone jego decyzją. W naszej opinii, tzn. opinii jaką wypracowali nasi, urzędowi 

radcowie prawni, nie miał ku temu podstaw prawnych. Dlatego zleciliśmy niezależną opinię, 

która potwierdziła nasze stanowisko. Przy tak dużej inwestycji, którą planujemy przy Kaliskiej 

2, czy to miasto czy spółka Sport, chcieliśmy mieć pewność mówiąc w cudzysłowie, że 

kamienica jest „czysta”. Konkluzja opinii prawnych jest taka, że Wojewoda nie miał przede 

wszystkim podstaw do wznowienia, a nawet jak już wznowił to gdybyśmy sprawę przegrali to 

odszkodowanie będzie płacił Skarb Państwa. Na drugą część pytania Burmistrz odpowie w 

Wolnych wnioskach. 
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Głosowano w sprawie: 

Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Adela Grala-Kałużna, Piotr 

Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Wiesława Gil 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza”, 

realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, 

 

Rany E. Kowcuń stwierdził, że do uchwały a i b koszt ma określić porozumienie między 

miastem a powiatem, wobec tego zapytał na jakich zasadach będziemy to rozliczać ? Czy na 

dotychczasowych zasadach, że do budowy drogi dopłacamy 30 % a do chodników 50% ? Czy 

po wybudowaniu tych dróg planujemy je przejąć do gminnego zasobu dróg czy pozostaną one 

w ciągu dróg powiatowych? 

 

Radny K. Szehyński zapytał czy rondo będzie robione przy Straży Pożarnej czy w innym 

miejscu oraz o to na czym będzie polegała ta przebudowa ?  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że omówi obie uchwały ujęte w porządku obrad pod lit. a i b, 

ponieważ one dotyczą tego samego zadania. Objaśniał szczegóły przedsięwzięcia posiłkując 

się slajdem przedstawiającym plany inwestycji. Burmistrz prezentował, gdzie znajduje się ulica 

Malińska, dojazd do nowego osiedla Malinie, gdzie jest projektowane skrzyżowanie ulicy 

Słowackiego z ulicą Bogusza oraz pokazał gdzie znajduje się ulica Targowa. W chwili obecnej 

drogami powiatowymi są: ulica Malińska, ulica Kazimierza Wielkiego, ulica Słowackiego i 

ulica Bogusza. Zadaniem własnym gminy byłby tylko odcinek ulicy Targowej bez dwóch 

planowanych rond. Jednak wiemy wszyscy, że rondo przy Straży Pożarnej jest na tyle 

newralgiczne, iż wymaga przebudowy. Następnie Burmistrz prezentował na slajdzie przebieg 

poszczególnych ulic i układ rond. Pokazał w jakim miejscu jest planowane miejsce postojowe 

dla autobusów. Ma tam być też wybudowana wiata przystankowa, stworzona zostanie w ten 

sposób mini baza przesiadkowa. Mowa jest o lekkiej korekcie ronda. Spodziewamy się 

konieczności dokonania przybudowy energetycznej – zrobimy to jeżeli nie będzie to zbyt 

drogie i uciążliwe. Natomiast jeżeli tak, to zostanie to po staremu. Wzdłuż ulicy Targowej 

trzeba wymienić całe podłoże pod przejazdem kolejowym. Jest tam też problem odwodnienia. 

Planowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż całej planowanej inwestycji. Następnie Burmistrz 

omawiał skrzyżowanie przy Straży Pożarnej należące do samorządu powiatowego. My jako 

gmina chcemy partycypować w tej inwestycji ze względów o jakich była wcześniej mowa. 

Stwierdził, że jeżeli chcemy, aby pojazdy Straży Pożarnej mogły swobodnie pokonywać rondo, 
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o którym mówimy to musimy przeznaczyć na ten cel niewielki fragment Parku Miejskiego. 

Konieczne będzie wycięcie dosłownie kilku drzew. Ulicę Bogusza chcemy przebudować na 

większym odcinku, ponieważ tam i tak jest do wymiany kanalizacja deszczowo-sanitarna. 

Dlatego chcemy to wykonać za jednym razem, oczywiście pod warunkiem uzyskania środków 

zewnętrznych. Co do zasad finansowania to dokładamy 50 % do chodników i 30% do budowy 

drogi i to dotyczy w obrębie tego skrzyżowania. Rondo liczymy jako drogę. W obrębie tego 

ronda znajdują się również chodniki. Czyli zasady jak dotychczas. Natomiast, gdyby nam się 

udało uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych to automatycznie to 30 % i 50 % jest 

niższe o to dofinansowanie. Co do przejęcia dróg powiatowych przez gminę nie było takiej 

dyskusji. Jeżeli byłyby takie rozmowy to dla gminy priorytetem byłoby przejęcie Kaliskiej, 

Sienkiewicza i Poznańskiej tak aby był jeden zarządca całej ulicy, tak jak jest na innych ulicach 

w mieście. Jeżeli uda nam się projekt zakończyć przed uruchomieniem kolejnego naboru w 

ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych to go złożymy. Jeżeli nie to w roku 2020. 

Jesteśmy na etapie daleko zaawansowanego projektowania tej drogi, na etapie dokumentacji 

technicznej. Burmistrz stwierdził, że chciałby, aby w tej kadencji ta droga powstała. Trudno na 

tym etapie oszacować koszt tej inwestycji. Jest to inwestycja bardzo trudna, z uwagi na przejazd 

kolejowy, odwodnienie, kolizje drogowe wobec czego z pewnością także bardzo 

kapitałochłonna.   

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza”, 

realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Adela Grala-Kałużna, Piotr 

Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Wiesława Gil 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/36/2019 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę 

Pleszew zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza”, realizowanego w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

b) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, 

realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, 

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że bardzo dobrze to zostało radnym przedstawione za pomocą 

map. Zapytał czy są tam planowane chodniki oraz jaka powierzchnia Parku będzie przekazana 

pod tą inwestycję ? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział na pytanie wskazując na mapie gdzie są planowane chodniki. 

Wskazał, że bezpieczeństwo pieszych całkowicie zostanie zachowane. Problemem staje się 
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ścieżka rowerowa ze względu na ograniczenia terenu. Nie unikniemy przerwy w tej ścieżce, w 

związku z wielkością tego przedsięwzięcia. Ulica Sienkiewicza jest na tyle szeroka, że ścieżka 

swobodnie będzie tam kontynuowana.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek omówił jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. Wskazywał na 

prezentowanym planie gdzie znajdują się obecne ścieżki w Parku, obecne dojścia do przejść 

dla pieszych. Zaprezentował w jakim zakresie będzie „odcięty” teren Parku Miejskiego, gdzie 

dokładnie będzie przebiegać nowa granica. Z Parku zabieramy możliwie najmniej terenu, 

natomiast nie ma innej możliwości, aby zorganizować to rondo w taki sposób, żeby ciężkie 

wozy strażackie mogły swobodnie przez to rondo przejeżdżać. Zaplanowany jest też skrótowy 

wjazd do Straży Pożarnej. Burmistrz następnie przedstawił omawiany teren na mapach google. 

Są trzy drzewa, które mogą kolidować z rondem. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w tym roku planujemy intensywne nasadzenia dużego 

żywopłotu na ulicy Słowackiego tak, aby oddzielić ruch samochodowy i hałas z ulicy od terenu 

zielonego.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dopowiedział, że wzdłuż ulicy Targowej jest drzewostan, który 

jest wysokim drzewostanem i na tyle na ile jest to możliwe będziemy go zachowywać. Tam też 

nie planujemy wycinki drzew – jedynie to co konieczne.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek czy wymagania dla przejazdu większych aut będą spełnione. Bo 

koło Cechu było takie rondo, że musiało być potem przerabiane ze względu na rozjeżdżanie 

dużymi autami.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że tak wozy strażackie będą mogły przejeżdżać 

przez to rondo. Przy ulicy Malińskiej też musi być przebudowane, aby mogły przejeżdżać 

autobusy a jak i autobusy to i wozy strażackie. Tiry tylko ostrożnie, ale ostatecznie też. One 

tylko w przypadku dojazdu do firm powinny się tam pojawiać.  

 

Na salę posiedzeń weszła radna Wiesława Gil.  

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, 

realizowanego w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/37/2019 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę 

Pleszew zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz 
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skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, realizowanego w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”.  Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

 

c) zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

 

Radny Dryjański zapytał do kogo należy utrzymanie czystości na tych przystankach.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że odpowiedzi udzieli Kierownik 

Wydziału Gospodarki Komunalnej Roman Łukasik. 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Roman Łukasik powiedział, że wielokrotnie 

udzielał odpowiedzi na to pytanie. Ale odpowie jeszcze raz. Utrzymanie czystości na 

przystankach należy do zarządcy tego przystanku, ewentualnie do jego właściciela. W naszej 

gminie mamy drogi krajowe, powiatowe i gminne. Zarządcy dróg są zobowiązani sprzątać 

swoje przystanki. W przypadku drogi krajowej to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad, w przypadku powiatu – Zarząd Dróg Powiatowych, a w przypadku dróg gminnych 

– gmina. Natomiast odrębną sprawą są wiaty przystankowe. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i ustawie o transporcie zbiorowym do zadań gminy należy 

budowa, utrzymanie i remont wiat przystankowych bez względu na to czyją własnością są 

przystanki. Nie mylmy tutaj utrzymania wiaty ze sprzątaniem przystanku. Bo to, aby wiata była 

czysta należy do zarządcy przystanku. 

 

Radny D. Dryjański zapytał co z pokryciem dachowym z azbestu na przystankach 

autobusowych. 

Do 2032 roku azbest musi zginąć, czy ktoś już się do tego przymierzał, aby usunąć ten azbest 

z wiat przystankowych ? 

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Roman Łukasik odpowiedział, że nowe wiaty, 

które budujemy nie mają azbestu. Na części wiat, które są naszą własnością dokonaliśmy 

wymiany pokryć azbestowych na nowe „bezazbestowe”. Te wymiany były robione tam gdzie 

był wymagany remont pokrycia dachowego wiaty. Kierownik powiedział, iż sądzi, że czeka 

nas taka rewolucja kiedy będziemy musieli podjąć bardziej zdecydowane działania zmierzające 

do wyeliminowania azbestu z wszystkich wiat przystankowych. Zrobimy albo jednorazowo 

wymianę wszystkich dachów albo odpowiednio wcześniej zaplanujemy przeprowadzenie tej 

wymiany etapami.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 



8 
 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/38/2019 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że prosi o uwzględnienie drobnej autopoprawki w nazwie 

zadania inwestycyjnego. Zmiana ta dotyczy każdego miejsca, w którym ta nazwa się pojawia. 

Dotyczy to projektu pn. „Budowa budynku socjalnego na ulicy Piaski w Pleszewie” – w dziale 

700 rozdziale 795. Myśleliśmy cały czas o budowie kolejnego budynku za już istniejącym 

budynkiem socjalnym. Jednak w ostatnich dniach pojawiła się koncepcja, aby być może taki 

budynek, może nie socjalny ale komunalny, zlokalizować w innym miejscu. Stąd prośba o 

zmianę nazwy i przyjęcie takiego brzmienia: „Budowa budynku socjalnego w Pleszewie”. W 

ciągu tygodnia, dwóch rozstrzygniemy czy ta lokalizacja jest właściwa ale z drugiej strony 

będziemy mogli już prowadzić prace wstępne, mapy, projekty itd. Kwota pozostaje ta sama. 

Zmiana jest po to, aby nie ograniczać nas do działań tylko i wyłącznie do lokalizacji przy ul. 

Piaski.  

 

Radny E. Kowcuń zadał pytanie dotyczące zwiększenia wydatków majątkowych na zakup i 

objęcie udziałów przez Przedsiębiorstwo Komunalne i zwiększamy kwotę aż o 1 743 406 zł. 

Poprosił, aby wyjaśnić w jakim celu to zwiększenie i na co będzie przeznaczone. Oraz poprosił 

o uzasadnienie zdjęcia z wydatków kwoty 700 000 zł na budowę wielofunkcyjnego boiska w 

Sowinie Błotnej.  

 

Burmistrz A. Ptak przekazanie pieniędzy do Przedsiębiorstwa Komunalnego jest związane z 

budową drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy oraz ulicy Szenica. Pewien odcinek tego ciągu 

znajdujący się na ternie miasta Pleszewa, nie ma jeszcze kanalizacji. Jesteśmy na etapie 

podpisywania umowy z wykonawcą. To są pieniądze, które pochodzą po części z oszczędności 

– miejmy nadzieję – poprzetargowych. Co do budowy boiska w Sowinie Błotnej wniosek został 

złożony do Ministerstwa Sportu, ale nie ma rozstrzygnięcia konkursu, w związku z tym chcemy 

to pozostawić oczywiście w budżecie i wybudować to boisko. Tylko od tego czy dostaniemy 

pieniądze zewnętrzne będzie zależał jego standard. Jeżeli dostaniemy pieniądze zewnętrzne to 

te pieniądze wrócą i wykonamy obiekt o wyższym standardzie a jeżeli nie to koszty pokryjemy 

z własnych pieniędzy ale boisko będzie skromniejsze takie jak jest np. w Bronowie. Na pewno 

w tej kadencji w Sowinie Błotnej boisko powstanie.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka - zmiana nazwy zadania inwestycyjnego na: budowa budynku socjalnego  

w Pleszewie.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
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Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/39/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. 

 

Burmistrz A. Ptak stwierdził, że wieloletnia prognoza to jest konsekwencja tego co zostało 

przegłosowane wcześniej. Zmiana budżetu pociąga za sobą zmianę WPF.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr 

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/40/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 10 

protokołu. 

6. Sprawy różne. 
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Burmistrz A. Ptak odniósł się do swojej pierwszej wypowiedzi na temat zarządzenia nr 

7/VIII/2019 dotyczącego zmiany budżetu, powiedział, że udzieli odpowiedzi na piśmie po 

otrzymaniu opinii prawnej czy możemy wskazać z imienia i nazwiska tą osobę.  

 

Piotr P. Kusiakiewicz powiedział, że w listopadzie 2017 r. pracownicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej na ręce ówczesnego Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana 

Olgierda Wajsnisa złożyli prośbę o zajęcie się sprawą podwyższenia ich wynagrodzeń do kwoty 

4000 zł brutto. Ówczesny Burmistrz Pan Marian Adamek powołał wspólną Komisję Spraw 

Budżetu i Spraw Socjalnych, która miała się tą sprawą zająć. Komisja ta spotkała się kilka razy. 

Na początku podjęliśmy decyzję, iż sprawa podwyżki wynagrodzeń będzie rozpatrywana nie 

tylko w kontekście pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy ale wszystkich 

pracowników pozostałych jednostek pomocniczych oraz szkół i przedszkoli – pracowników 

fizycznych tych też jednostek. Komisja spotkała się kilka razy. Radny miał wrażenie, że 

Burmistrz Adamek nie chce tej sprawy rozwiązać. Ta sprawa była zamiatana pod dywan i 

niestety skończyła się kadencja a sprawa jest nierozwiązana. Rada nie zajęła się tą sprawą a 

problem pozostał. Radni z Platformy Obywatelskiej będący członkami tej komisji wystąpili do 

gminnych ośrodków pomocy społecznej w okolicznych miast z zapytaniem jak u nich kształtują 

się zarobki. Okazało się, że w Pleszewie pracownicy merytoryczni Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy zarabiają kwotę 2700 zł brutto. Na przykład w Czerminie jest to 2800 zł, w Środzie 

Wielkopolskiej 3200 zł, w Krotoszynie 3400 zł, w Szamotułach 3650 zł, w Gizałkach 3709 zł 

a w Wolsztynie porównywalnym mieście do Pleszewa 4200 zł. Radny powiedział, że chciałby 

aby Burmistrz przedstawił jakąś koncepcję wyjścia z tej sytuacji. Pracownicy ośrodka oraz 

innych jednostek czekają na takie rozwiązania. Radny stwierdził, że Burmistrz rozpoczął 

reorganizację zarówno w ratuszu jak i w jednostkach pomocniczych, wobec tego radny pyta 

jakie są plany Burmistrza w tej kwestii. Poprosił, aby na najbliższych sesjach Burmistrz 

przedstawił radnym koncepcję wzrostu tych wynagrodzeń. Przez lata była hołdowana idea 

taniego urzędu - gdzie Pleszew wygrywał w tych rankingach „tani urząd”, ale to nie może 

odbywać się kosztem pracowników, którzy zarabiają naprawdę bardzo małe pieniądze. My 

mamy zaplanowane podwyżki dla pracowników w wysokości 5%, ale jeżeli będziemy takie 

tylko podwyżki przeprowadzać to nigdy nie dojdziemy do poziomu, jaki jest w innych gminach 

i miastach. 

 

Radny K. Szehyński powiedział, że składał cztery interpelacje antysmogowe. Ten temat ciągnie 

się od około czterech lat. Burmistrz obiecał, że będziemy podejmować działania właśnie mające 

na celu przeciwdziałanie smogowi. Radny powiedział, że dziękuje Burmistrzowi za to. 

Faktycznie te sprawy zostały ruszone, robimy inwentaryzację kotłów, Straż Miejska robi 

kontrole. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że ma trzy pytania. Pierwsze dotyczy przeniesienia siedziby 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na ulicę Słowackiego. Jak tam przewidujemy 

rozwiązać problem miejsc parkingowych ? Tam do tej pory były dwa miejsca parkingowe a 

osób korzystających z pomocy MGOPS-u jest bardzo duża. Drugie pytanie kiedy ruszy remont 

na ulicy Kolejowej, bo przetarg z otwarcia ofert już jest ale nie ma rozstrzygnięcia ? I kiedy 

planujemy z tym ruszyć, bo w tej chwili ta droga zrobiła się taka trochę niebezpieczna ? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, na pytanie Radnego Kusiakiewicza, że jak radny zauważył 

jest to problem szerszy niedotyczący tylko MGOPS-u. W marcu mamy spotkanie z 

pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej żeby, przede wszystkim, 

wysłuchać problemów finansowych, które są mierzalne ale i z drugiej strony, bo docierają do 
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nas takie sygnały, jeśli chodzi o funkcjonowanie samego Ośrodka. Warunki lokalowe oraz te, 

o których mówił radny Kowcuń poprawią się w związku z przeniesieniem do byłej biblioteki. 

Być może są propozycje samych pracowników co do rozwiązań organizacyjnych. Mamy 

świadomość tego. Ostatnio analizowaliśmy zarobki w Ośrodku Pomocy oraz w oświacie, 

instytucjach kultury oraz w samym Urzędzie. Chcemy do tego podejść kompleksowo. Nie 

ukrywam, że równolegle z opieką społeczną pojawi się problem w edukacji. I tutaj, Burmistrz 

zwrócił się do Wysokiej Rady, czekają nas trudne decyzje. W związku z tym chcemy tymi 

dwoma tematami zająć się w najbliższym czasie. Czyli tak jak mówiliśmy na początku: zmiana 

jakości powietrza, zmiany organizacyjne w ramach, których jest analiza sytuacji w opiece 

społecznej oraz w edukacji. Burmistrz powiedział, że docelowo taka koncepcja zostanie 

przedstawiona.  

Jeśli chodzi o samą nową siedzibę MGOPS-u po bibliotece to jest tu realny plan przeniesienia 

do tej nowej siedziby. Lokując każdą instytucję publiczną w centrum miasta, a to jest nadal 

centrum miasta, borykamy się z problemem miejsc parkingowych. Burmistrz uważa, że 

realizacja inwestycji w okolicy ulicy Ogrodowej i Targowej da mam ponad 100 bezpłatnych 

miejsc parkingowych. Będzie więc możliwość zaparkowania i pokonania 100, 150 metrów 

piechotą. Musimy się oduczać podjeżdżania pod same wejście do instytucji.   

Co do ulicy Kolejowej rzeczywiście są uwagi co do jej funkcjonowania. Jesteśmy na etapie 

rozstrzygania przetargu ale kwota zaplanowana w budżecie jest niższa niż kwota po przetargu, 

stąd też zmieniliśmy kwotę na oświetlenie. Przy kolejnej zmianie budżetu zwiększymy kwotę 

na to zadanie. Tutaj jeszcze nas hamuje porozumienie z Powiatem Pleszewskim, które musi 

być wywołane uchwałą o tym właśnie porozumieniu. Powiat również musi podjąć taką 

uchwałę, ma ją podjąć w miesiącu marcu również. Burmistrz powiedział, że we wrześniu, 

październiku myśli, że będą zakończone roboty a rozpoczęcie prac nastąpi w marcu tego roku.  
 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna po wyczerpaniu porządku zamknęła obrady V Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

  
 

Protokółowała:                              Przewodniczący Rady: 

  

Renata Praczyk                                      Adela Grala-Kałużna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a): Renata Praczyk 

________________________________________ 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
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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 – uchwała nr V/36/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie przyjęcia przez 

Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Przebudowa ulicy Bogusza”, realizowanego w ramach 

zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr V/37/2019 z dnia  28 lutego 2019 r w sprawie przyjęcia przez 

Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą 

Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową”, realizowanego w ramach 

zadania pn. „Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie”, 
Załącznik nr 8 – uchwała nr V/38/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie zmiany Regulaminu 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto i Gmina Pleszew, 

Załącznik nr 9 – uchwała nr V/39/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. 

 
 

 


