
1 

 

Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XII/2019 

 

 

XII sesja w dniu 12 września 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 12 września 2019 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 16:08 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

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 XII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 21 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia  

3 lipca 2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. 

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych  

w I półroczu 2019 r. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi. 

7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. 

8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

9. Informacja o oświacie. 
10.  Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku. 

11.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz,  

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew, 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic 

Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew, 

d) wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w Pleszewie,  

e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty, 

f) nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie,  

g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące, 

h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca  

2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki „ZGO Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu”, 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, 

j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie, 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania  

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego”  

w roku 2020,  

m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na 

skargę (uchwała Nr XXX/344/2018), 
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n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę 

(uchwała Nr XXVIII/228/2009), 

o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała  

Nr XXXVI/417/2018), 

p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów, 

r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów, 

s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca  

2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Strategia rozwoju 

elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2035”,  

u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta 

i Gminy Pleszew” oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, 

w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2019 – 2032, 

y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

12. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

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 

 

3. Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca  

2019 r. i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów: Nr IX/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr X/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. 

i Nr XI/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 
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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 

 

4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu  

2019 r. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2019 r. 

 

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 

 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna zapytała radnych, czy mają pytania lub uwagi do 

wydanych zarządzeń. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

 

6. Informacja o gospodarce odpadami komunalnymi. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że następują znaczne zmiany w regulacjach 

związanych z gospodarowaniem odpadami. Nowa ustawa weszła w życie dnia 6 września  

2019 r. Pozostaje dotychczasowa zasada, która wskazuje, że Gmina nie może zarabiać na 

gospodarce odpadami. Oznacza to, że wszystkie koszty związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi muszą być pokryte przez mieszkańców, a nadwyżki - jeżeli wystąpią, nie mogą 

być przeznaczone na inne cele niż na gospodarowanie odpadami. Każda nadwyżka przechodzi 

na rok następny i jest rozliczana. Do tej pory nie zdarzyło się, abyśmy mieli niedobór. Jeżeli by 

się jednak zdarzył, to również powinien być pokryty z wpływów mieszkańców. 

Najistotniejszym elementem jest wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w ZGO Jarocin. 

W grudniu ubiegłego roku, stawka za tonę odpadów komunalnych zmieszanych przywożonych 

do ZGO wynosiła 270 zł brutto, natomiast w październiku tego roku stawka będzie wynosiła 

410,40 zł brutto za tonę. Cena wzrosła o 52 %. Elementem, który ma duży wpływ na ponoszone 

przez nas koszty jest ciągły wzrost ilości odpadów. Na dzień dzisiejszy, wychodzi 11 000 ton 

odpadów zmieszanych wraz z odpadami segregowanymi. Odnotowujemy ciągły wzrost ilości 

odpadów. Kolejnym elementem jest brak widocznych efektów segregacji śmieci. Dotyczy to 
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przede wszystkim budynków wielorodzinnych, u których ciężko jest nam wyegzekwować, 

ponieważ istnieje tam odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców.  

Nie będzie możliwości składania deklaracji o niesegregowaniu śmieci. Wszyscy mieszkańcy 

będą zobowiązani do segregacji. W momencie kontroli, która wskaże, że na danej posesji nie 

są segregowane odpady, opłata za dany miesiąc będzie podwyższona od dwukrotności do 

czterokrotności opłaty podstawowej. W tym przypadku, decyzja będzie należała do Rady 

Miejskiej. Zmieniają się również zasady obliczania poziomu recyklingu. Jest możliwość 

uchwalenia niższej stawki dla nieruchomości, które będą wyposażone w kompostowniki. 

Kolejnym elementem jest zniesienie regionów. Gminy mają 12 miesięcy na przystosowanie się 

do nowych przepisów (do 31 sierpnia 2020 r.). Do tego czasu musimy podjąć uchwały 

dostosowujące wewnętrzne przepisy do przepisów zawartych w ustawie.  

Najważniejsze zmiany w ustawie: 

- selektywna zbiórka odpadów (nasz system jest już dostosowany do ustawy), 

- Rada Gminy określa podwyższone stawki za gospodarowanie odpadami (dla mieszkańców, 

którzy nie będą segregować śmieci), 

- posiadanie kompostownika będzie powodować, że za odpady danej nieruchomości będzie 

zmniejszona opłata, o której również decyduje Rada Miejska, 

- możemy ograniczyć ilość odbieranych brązowych worków, 

- brak ustalonych regionów. 

Dotychczas poziom recyklingu wyliczany był wagowo w stosunku do ilości mieszkańców  

i produkowanych odpadów. W 1995 roku istniał skomplikowany wzór na podstawie, którego  

wielkości te były obliczane, jednak zasady się zmieniają. W latach 2020 - 2024 będziemy 

musieli wysegregować 50% wagowo, w latach 2025 -2029 - 55%, a w 2030 – 2034  - 60%.  

W każdym kolejnym roku po 2035 roku będzie to już 65%.  Od nowego roku nastąpi całkowita 

zmiana sposobu liczenia. W tej chwili nasza segregacja jest na poziomie ponad 70%. 

Przypuszczamy, że nowe obliczenia będą wykonane na podstawie faktycznie zebranych 

odpadów komunalnych. Na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy w ten sposób policzyli odpady to 

zbieramy je na poziomie 35%, co oznacza, że brakuje nam ok. 2,5 tys. ton zebranych 

selektywnie odpadów. Każda tona odpadu nie zebranego selektywnie to 170 zł opłaty. Jeżeli 

nie poprawimy tych wskaźników, grozi nam kara w wysokości 425 tys. zł rocznie.  

Z-ca Burmistrza, wskazał ile wynosi opłata za odpady na osobę w miastach w okolicy 

Pleszewa: Kalisz – 23 zł, Ostrów Wielkopolski – 18 zł, Krotoszyn – 13 zł, Środa Wielkopolska 

– 17 zł, Pleszew – 13 zł. Nasze miasto jest więc w dolnej granicy, jeżeli chodzi o odpady 

segregowane. Opłaty za odpady niesegregowane na osobę: Pleszew – 29 zł, Kalisz – 40 zł, 

Ostrów Wielkopolski – 33 zł, Krotoszyn – 26 zł, Środa Wielkopolska – 22 zł. Nasze miasto jest 

na poziomie dwukrotności.  

Z-ca burmistrza wymienił również opłaty jakie ponoszą pozostałe gminy. Jedyną gminą, która 

przystosowała się do nowych zasad i warunków jest gmina Dobrzyca.  

Jeżeli chodzi o cennik instalacji w Jarocinie za przyjęcie odpadów, to w grudniu 2018 r. 

zaczynaliśmy od stawki brutto wynoszącej 64,80 zł (czyste odpady biodegradowalne). Od 

października br. te odpady będą kosztować 365 zł za tonę. Możliwe jest, że uda się nam 

wynegocjować niższe stawki po przystąpieniu do spółki ZGO. Cena miałaby wtedy wynosić 

162 zł za tonę. Odpady ulegające biodegradacji, zanieczyszczone kosztowały 162 zł, natomiast 

teraz wynoszą 356 zł brutto lub po negocjacjach możliwa cena to 302 zł.  

Odpady niesegregowane (zmieszane) kosztowały 270 zł brutto za tonę. Obecna stawka wynosi 

410 zł lub 356 zł po negocjacjach. 

Stawki sąsiednich instalacji: Jarocin – 356 zł, Ostrów Wielkopolski – 465 zł, Orli Staw –  

361 zł, Olszowa – 561 zł, Konin – 356 zł. Jeżeli chodzi o stawki, to tendencja będzie rosnąca, 

a nie malejąca. 
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Z-ca Burmistrza przedstawił również na prezentacji zestawienie za każdy miesiąc, które 

pokazuje wzrost płatności za odpady. Na dzień dzisiejszy wiemy, że za odpady będziemy 

musieli zapłacić o prawie 376 tys. zł więcej (styczeń - sierpień). Po obliczeniach, okazuje się, 

że brakuje nam 20 zł na osobę. Zakładaliśmy, że w ciągu najbliższych dwóch lat będziemy 

mieć  

240 tys. zł oszczędności z lat poprzednich do dyspozycji. Nie mamy ich, dlatego są one 

wprowadzane w tym roku do rozrachunku. Łączne wpływy są na poziomie 5 600 000 zł, 

natomiast planowane koszty wynoszą 5 384 000 zł. Z tytułu wzrostu, szacowaliśmy, że będzie 

to ok. 300 000 zł, czyli łączne koszty miałyby być na poziomie 5 700 000 zł.  

80 000 zł niedoboru mieliśmy nadzieję, że pokryjemy z odzysku środków, które zalegali nam 

mieszkańcy z lat poprzednich (windykacja). Tych wpływów nie udało się pozyskać, w związku 

z czym są one wskazane jako niedobór. Gdybyśmy chcieli pokryć ten niedobór  

i zakładalibyśmy, że w przyszłym roku nie zmienią się koszty „na bramie”, to musielibyśmy 

podnieść stawkę do poziomu wynoszącego ponad 5,50 zł, co dałoby ponad 18 zł.  

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna podziękowała Z-cy Burmistrza A. Jędruszkowi za 

dokładne przedstawienie materiału. Poprosiła, by wyjaśnił, co należałoby zrobić, aby mniej 

płacić oraz jak ograniczyć ilość śmieci. Poprosiła również przedstawicieli prasy, by informacja 

o cenach i ich wzroście ukazała się w prasie. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że najbardziej istotną rzeczą jest zintensyfikowanie 

segregacji. Ten element pozwala nam na zmniejszenie opłat. Od tego roku zbieramy odpady 

biodegradowalne. Zbieranie ich jest istotne, ale tylko wtedy, gdy zbieramy je w sposób 

prawidłowy. Te bioodpady powinny być zbierane jako „zielone”. Możemy tam wrzucać 

wszystko to co jest surowe, poza mięsem. Nie powinny być natomiast wrzucane odpadki 

ugotowane, po obiedzie, ponieważ to przez nie pojawiają się różne „żyjątka” w pojemnikach. 

Drugą sprawą jest brak dezynfekcji pojemników, ponieważ nie mogą być one dezynfekowane 

z uwagi na to, że odpad będzie kompostowany. Nie może on zawierać elementów  

chemicznych. Prawidłowa zbiórka tych odpadów spowoduje, że będziemy mieć je czyste, 

zapłacimy mniej, pomimo, że są bardzo ciężkie oraz będą prawidłowo wykorzystane na 

kompostownikach. Docierają do nas informacje, nie tylko od Przedsiębiorstwa Komunalnego, 

ale również od Straży Miejskiej, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdują się worki  

z plastikowymi butelkami. Powoduje to, że nasz poziom odzysku jest gorszy. Jest to jedyna 

droga, dzięki której opłaty mogą nam się nie zwiększyć. 

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, z czego wynika wzrost kosztów. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że w naszej gminie znaczna część społeczeństwa opala się 

paliwem stałym, przez co powstaje popiół. Zapytał, czy w tym kierunku nie byłoby warto 

czegoś zrobić. Może osobne śmietniki do popiołu. Jaki jest procent popiołu w łącznie oddanych 

odpadach komunalnych? 

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że jego zdaniem ograniczenie ilości worków brązowych 

może utrudnić mieszkańcom prowadzenie porządku wokół swojej posesji. 

 

Radny K. Szehyński zapytał czy będziemy mieć pomysł, aby mieszkańcy osiedli mogli także 

kompostować bioodpady. Dodał, że słyszał, że są również domowe kompostowniki i zapytał, 

czy Gmina mogłaby wtedy je dofinansowywać.  
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Radny E. Kowcuń zapytał jak będziemy weryfikować i kontrolować przy domkach oraz jakiej 

wielkości będzie obniżka za kompostowanie.  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że wzrost kosztów jest związany z odbiorem 

odpadów przez ZGO na instalacji. Wzrost kosztów na instalacji nie jest tylko ZGO. 

Spowodowane jest to tym, że brakuje miejsc zagospodarowania odpadów, których nie można 

składować. Nie ma odbiorców takich odpadów, w związku z tym ich cena rośnie. Drugim 

elementem są opłaty marszałkowskie, ustalone ustawowo, które wzrastają. W zeszłym roku 

stwierdziliśmy, że podwyższymy opłaty na rok 2020 tak, aby zniwelować te wartości, ale 

doszedł jeszcze jeden czynnik, którego nie przewidzieliśmy. 

Jeżeli chodzi o popiół, to zastanawialiśmy się nad jego zbiórką selektywną. Po przeliczeniu 

kosztów, jakie płacilibyśmy „na bramie”, uruchomienie nowych tras, zakup pojemników 

spowodowałyby, że nie byłoby to opłacalne. Rozmawiamy z ZGO w Jarocinie, które prowadzi 

pilotażowy program w swojej gminie, aby wprowadzić ten program do wszystkich gmin, jakie 

ZGO obsługuje. Póki co, różnice między popiołami a odpadami zmieszanymi są niewielkie. 

Mieliśmy sito jako instalację zastępczą, przez co na byłym wysypisku mogliśmy odsiewać 

część tych odpadów i używać ich do rekultywacji wysypiska. Jednakże to się skończyło, 

wygasły nam pozwolenia. Obecne przepisy prawdopodobnie dopuszczają taką możliwość, więc 

będziemy myśleć o powrocie do tego działania. Myślimy również o własnym kompostowniku, 

ponieważ jest to element, który pozwoli nam ograniczyć koszty.  

Zasady sytuowania kompostowników znajdują się w rozporządzeniu, dlatego nie będziemy  

w to ingerować, natomiast będziemy sprawdzać prawidłowość kompostowania odpadów 

biodegradowalnych. Będzie to wyglądać tak jak kontrole segregacji. Kwestią ustaloną przez 

radnych będzie ewentualna kwota obniżki opłat.  

Ilość worków brązowych, które chcemy ograniczyć wynika z tego, że działki są różnej 

wielkości. Gdy samochód, który zbiera odpady jest w całości zapakowany odpadami z jednej 

nieruchomości to jest to inny koszt niż zbiórka z kilkudziesięciu nieruchomości. Musimy 

rozpatrzeć kwestię, w jakiej ilości będziemy odbierać worki jeżdżąc po zbiórkę selektywną. 

Można również luzem przywieźć odpady do PSZOK-u.  

Możliwość usytuowania kompostowników w budynkach wielkorodzinnych jest, ale musimy 

się najpierw nauczyć segregować odpady. Kompostowanie w budynkach jednorodzinnych 

polega na tym, że ten kompost nigdzie indziej nie trafia, co jest elementem, dzięki któremu 

możemy ograniczyć koszty. 

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy jeżeli mieszkańcy danej nieruchomości zadeklarują, że 

kompostują odpady, to nie będą mogli odstawiać brązowych worków. Jak będziemy to 

weryfikować? Może zdarzyć się sytuacja, że ktoś zadeklaruje, że kompostuje odpady, a sam 

wywiezie je do PSZOK-u.       

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że weryfikacja odpadów wywożonych na PSZOK 

będzie, dlatego, że każdy kto przywozi jakiekolwiek odpady wysegregowane podaje swoje imię 

i nazwisko oraz adres zamieszkania. Istnieje również weryfikacja poprzez dowód osobisty.  

 

7. Informacja o działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. 

 

Burmistrz A. Ptak zaprezentował powyższy temat. Powiedział, że Gmina podjęła działania  

w celu ograniczenia złej jakości powietrza. Miastem w województwie wielkopolskim, które 

dość szybko uporało się z tym problemem jest Leszno. Taki proces docierania do pogranicza 

powietrza czystego i zanieczyszczonego trwa ok. 10 lat.  

Burmistrz podzielił swoja prezentację na trzy części. Pierwsza dotyczy działań w ramach 

Czystego Powietrza, czyli z rządowych środków, druga – projekt „Kociołek” ze środków  
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z budżetu Miasta i Gminy Pleszew, trzecia – działalność Straży Miejskiej. Program „Czyste 

powietrze” należy kierować do każdego z osobna, ponieważ jest bardzo dużo uwarunkowań, 

które na nie wpływają. Kierowane jest to do osób fizycznych, które są współwłaścicielami, 

właścicielami budynków jednorodzinnych. Sołtysi dysponują specjalnymi ulotkami. W tym 

roku również przewidujemy wsparcie dla budynków nowobudowanych.  

Miasto i Gmina Pleszew podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska, bez żadnych środków na realizację tego zadania, ponieważ jest ono w całości 

finansowane, czyli wynagrodzenia pracowników, sprzęt, koszty utrzymania biura ponosi Urząd 

Miasta i Gminy. Te prace, które były prowadzone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska są realizowane przez gminy bez żadnej rekompensaty finansowej, tj.: doradztwo, 

przekazywanie informacji o programie „Czyste powietrze”, pomoc w wypełnieniu wniosku, 

weryfikacja, składanie elektroniczne wniosku. Aby nie reorganizować pracy w wydziale, 

wyznaczone są godziny każdego dnia, w których zainteresowana programem osoba może 

uzyskać pomoc. Dodatkowo, mamy zamiar podpisać porozumienie z osobą, która będzie 

doradzała pod względem technicznym zainteresowanym osobom. Nawet jeśli ktoś złoży 

wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, to wniosek wraca do Urzędu 

Miasta i Gminy i musi przejść przez system urzędowy. Na ten moment fizycznie złożonych jest 

6 szt. wniosków, ale ok. 50 osób jest zainteresowanych tym programem. 2 wnioski są w trakcie 

weryfikowania, a porozumienie zostało zawarte ok. 1,5 miesiąca temu.  

Druga część prezentacji dotyczy „Kociołka”. Od 2017 roku, porównując pierwszy rok 

funkcjonowania z rokiem obecnym, kwota 400 000 zł, która już była zapisana w budżecie 

Miasta i Gminy nie wystarcza. W chwili obecnej wymieniono 31 szt. kotłów gazowych  

w domach jednorodzinnych, w lokalach - 11 szt., kotły węglowe w domach jednorodzinnych – 

40 szt., kotły elektryczne – 1 szt., pompy ciepła – 1 szt. Są to tylko te kotły, przez które nie 

mamy fizycznie możliwości wymiany pieca na gaz, ponieważ nasza uchwała nie dopuszcza 

takiego dofinansowania. Fizycznie rozliczone są 32 umowy, ale jest również 28 wniosków 

oczekujących wynoszących w sumie ponad 100 000 zł. Ok. 100 szt. wniosków obejmie 

dofinansowanie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.  

Od dłuższego czasu są prowadzone prace remontowe w Rynku i jego okolicach, a mieszkańcy 

dopiero teraz zgłaszają się do gazowni o przyłącza gazowe. Nie zostaną wykonane te prace, 

ponieważ jesteśmy na etapie wylewania asfaltu. Jeżeli chodzi o remont centrum Pleszewa, to 

informacja była podana m.in. na spotkaniu informacyjnym w Ratuszu oraz w kinie.  

Trzecim elementem prezentacji są kontrole Straży Miejskiej. Działalność Straży Miejskiej 

związana jest z kontrolą m.in. czystości, estetyki, jakości powietrza, segregacji odpadów. 

Podjęliśmy się ambitnego zadania – pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła we wszystkich domach 

Miasta i Gminy Pleszew. Wiele gmin, które mówią o inwentaryzacji ciepła, bardzo często robią 

to metodą statystyczną. Nasi strażnicy miejscy mają opracowaną ankietę, która dokładnie 

ukazuje informacje na temat pieca, jego daty produkcji oraz daty jego wymiany. Informatycy 

opracowali specjalne oprogramowanie, w które na bieżąco te dane są wpisywane. Do końca 

roku całe miasto będziemy mieć zinwentaryzowane, z dokładną topografią, na których ulicach 

jest priorytet wymiany tych pieców. Dodał, że muszą pojawić się zewnętrzne środki finansowe 

na jeszcze większe dofinansowanie działań związanych z wymianą źródeł ciepła. 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego również deklaruje, że wesprze działania dla 

tych gmin, których sytuacja z jakością powietrza jest najsłabsza. W Ministerstwie 

Przedsiębiorczości są przygotowane dodatkowe środki, ale podstawą jest inwentaryzacja. Do 

tej pory na ok. 1500 skontrolowanych źródeł ciepła, 268 kotłów nie wymaga wymiany, gdyż 

są bezterminowe (klasa 5), ale ponad 60% kotłów są kotłami najstarszymi, które do 2022 roku 

musza być wymienione. Prócz tego 134 kotły muszą być wymienione do 2026 r. i 190 szt. do 

roku 2028.  
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Od kwietnia br. Straż Miejska funkcjonuje w takim składzie, w jakim powinna, w godzinach 

od 6 do 22. W przypadku spalania wystawiono 43 mandaty oraz 87 pouczeń. Przy okazji, 

kontrolujemy segregację, przez którą wystawiono 16 mandatów i 25 pouczeń. Do różnego 

rodzaju zdarzeń było ok. 500 wezwań Straży Miejskiej. Działalność Straży Miejskiej jest 

widoczna i przynosi efekty.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że najgorszym okresem palenia w piecach nie jest 

zima, ale właściwie już się ten okres zaczął. Każdy z nas na pewno miał do czynienia z takim 

zjawiskiem, że w godzinach wieczornych ludzie nie palą węglem lub miałem tylko wrzucają 

śmieci. Zaproponowała, aby w tych godzinach była zwiększona praca strażników miejskich.  

 

Radny K. Szehyński zadał pytanie odnośnie programu „Kociołek”. Powiedział, że Pan 

Burmistrz wskazał, że dofinansowanie z Urzędu Miasta jest przeznaczone na kotły gazowe, 

jeżeli możliwe jest podłączenie gazowe. Nie ma wtedy możliwości wymiany kotła na piec 

węglowy. Czy mimo, że jest sieć gazowa w drodze to można dostać dofinansowanie do pompy 

ciepła? 

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że od 2017 roku wprowadziliśmy program „Kociołek”, 

który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, jednak nie widzimy znaczącej poprawy 

powietrza. Być może u nas jest także konieczność by trwało to ok. 10 lat. Powiedział, że mamy 

informację od firmy, która przeprowadza klasyfikację części gminy. Mieszkańcy nie są chętni 

do wymiany kotłów na gazowe. Dla nas, najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jak 

największej ilości kotłów gazowych, które emitują dużo mniej dwutlenku węgla niż np. kotły 

na paliwo stałe. Radny zaproponował, by zmienić proporcje podziału dotacji i wprowadzić od 

przyszłego roku np. 7 000 zł za wprowadzenie kotła gazowego, aby zmobilizować 

mieszkańców.  

Z informacji przekazanych przez mieszkańców, 5 000 zł wystarcza im na pokrycie jedynie 30% 

wszystkich kosztów.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że kontrole wieczorne przez strażników miejskich są 

prowadzone. W okresie jesienno – zimowym wprowadzimy trochę zmian w pracy i niektóre 

miesiące, tygodnie, soboty zostaną objęte pracą Straży Miejskiej. Nie wykluczamy ponowienia 

działania drona. Olbrzymim problemem jest jakość węgla. Głównym zadaniem Inspekcji 

Handlowej i Administracji Rządowej jest uszczelnienie systemu sprzedaży węgla. Każdy 

sprzedawca na terenie Powiatu Pleszewskiego dostał z Urzędu Miasta pismo, w którym 

wskazaliśmy, że sprzedający musi przekazać kupującemu odpowiedni certyfikat.  

Jeżeli chodzi o wysokość podwyżek to musimy je przeanalizować. Jesteśmy zdecydowani, by 

w większości miejsc ten gaz był.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jest za klasyfikacją. Dodała, że na jej osiedlu budynki są  

w większości nieocieplone, stare. Ludzie nie maja pieniędzy na ich ocieplenie oraz na wymianę 

pieca na ocieplenie gazowe. Zaproponowała, aby dopuścić do możliwości montowania pieców 

kategorii 5 i do tego dopłacić.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że mieszkańcy w wielu przypadkach obawiają się nie samej 

wymiany pieca, co dalszej eksploatacji. Trzeba uświadomić mieszkańców, że te koszty są 

niższe niż przy opalaniu paliwem stałym. Obawiają się również wymiany całej instalacji,  

a w wielu przypadkach nie zachodzi nawet potrzeba jej wymiany. Radna podziękowała 

Burmistrzowi za to, że podjął się tematu dofinansowania do wymiany pieców, ponieważ jest to 
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temat priorytetowy i dotyczy zdrowia naszego, naszych dzieci oraz osób starszych. Dodała, że 

inwestycje są również ważne, ale dobra jakość powietrza jest w tej chwili najważniejsza.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że nie powinniśmy robić takich ustępstw, ponieważ nie wiemy 

jak ustalić kryterium, które zawsze będzie albo za duże albo za małe. Jest program „Czyste 

powietrze” i jest do dyspozycji pracownik merytoryczny, techniczny. Te osoby, których nie 

stać na wymianę tego pieca lub nieruchomość jest w takim stanie, że mają w tym temacie pewne 

obawy to są koszty kwalifikowane związane z termomodernizacją tego budynku. Kwota 

wynosi do 53 000 zł. Stereotypowym myśleniem jest to, że ogrzewanie gazem jest drogie, ale 

są pieniądze i to dofinansowujemy.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna poprosiła Burmistrza, aby podał 

nazwisko tego pracownika i wydział, w jakim się on znajduje. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że ta osoba znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska, który 

można znaleźć w budynku, gdzie siedzibę ma Straż Miejska. Dodał, że w przerwie każdy radny 

otrzyma kilkanaście ulotek, które „wyprodukowaliśmy” na ten cel. Jeżeli sołtysi jeszcze ich nie 

otrzymali, to mogą zgłaszać się w Biurze Promocji u Pani Anny Bogacz.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dodał, że w starej części miasta mamy kamienice, które są 

wielorodzinne. Rząd myśli nad uruchomieniem dodatkowych programów dotyczących 

budownictwa wielorodzinnego, dlatego prosi śledzić informacje prasowe, medialne.  

 

8. Informacja o wystąpieniu suszy na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Radny J. Noskowski omówił temat suszy, która wystąpiła na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Powiedział, że to zjawisko w tym roku wystąpiło w bardzo znaczącym stopniu. 688 rolników 

złożyło wnioski suszowe, w tym 100 rolników, którzy pochodzą z innych gmin, ale posiadają 

grunty na naszym terenie. Wszyscy zainteresowani rolnicy mieli możliwość zgłaszania strat. 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego musieli podać wszystkie uprawy, które 

deklarowane były do dopłat bezpośrednich. Komisja w miesiącu lipcu dokonała szacowania 

strat. Zgodnie z danymi Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, susza rolnicza 

wystąpiła na obszarze całej Polski, jednakże najwięcej na terenie województwa 

wielkopolskiego, lubuskiego i po części województwa łódzkiego. Szkody wahają się od 30% 

do 80%. Na podstawie dotychczas przygotowanych protokołów, wstępna powierzchnia upraw 

dotknęła klęską ponad 4,5 tys. ha, a wartość szacowanych strat wynosi ok. 12 mln zł. Na bieżąco 

jesteśmy w kontakcie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gdy zostaną 

podane terminy, od kiedy uruchomiony zostanie nabór wniosków, to powiadomimy o tym 

rolników w sposób zwyczajowo przyjęty przez sołtysów.  

 

9. Informacja o oświacie. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek szeroko omówiła podany temat. Powiedziała, że zmiany w systemie 

oświaty to rzecz stała. Podwyżki 5% przygotowane w budżecie były bez problemu wypłacone 

w terminie, jednakże podwyżki, które jesteśmy zobowiązani wypłacić we wrześniu to prawie 

10% średniego wynagrodzenia. Strajki były kolejnym elementem zaskoczenia. Przez 19 dni 

zawieszone były praktycznie wszystkie jednostki naszej gminy, z wykluczeniem dwóch 

przedszkoli. W tym roku także wygasły gimnazja, co w konsekwencji spowodowało 

zmniejszenie ilości uczniów w szkołach. Pojawiają się liczne zmiany prawa, które są dla nas 

obciążeniem finansowym. Zmiany, które dotyczą bezpośrednio zmian finansowania oświaty, 
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to zmiany wprowadzane w Karcie Nauczyciela. Minimalna kwota dodatku za pełnienie funkcji 

wychowawcy klasy wnosi 300 zł. Do tej pory w naszych jednostkach oświatowych była to 

kwota od 70 zł do 100 zł w zależności od tego jak liczny był oddział klasowy. Była duża 

dyskusja na temat tego, czy płacimy również wychowawcom w przedszkolach. Ustaliliśmy, że 

mimo, że specyfika pracy różni się to tak samo jak wychowawcy w szkole jak i w przedszkolu 

należy się ten dodatek w takiej kwocie. Kolejna zmiana to jednorazowe świadczenie  

o charakterze socjalnym dla nauczycieli stażystów w wysokości 1000 zł, do którego nauczyciel 

jest uprawniony tylko raz w swojej karierze zawodowej. Limit umów na czas określony  

z nauczycielami wprowadzony został zmianą w Karcie Nauczyciela i oznacza, że z tym samym 

podmiotem umowa może być zawierana do 36 miesięcy z ewentualnymi przerwami do  

3 miesięcy. Jeżeli przekroczymy 36 miesięcy to umowa przekształca się w umowę na czas 

nieokreślony. Plusem jest to, że nauczyciele są zabezpieczeni, ale minusem jest to, że każdy 

dyrektor wiedząc jak wygląda demografia i sytuacja w jego jednostce, będzie bardzo ostrożnie 

zatrudniał nowych pracowników. Skrócona droga awansu zawodowego nauczycieli jest także 

dużym plusem, ponieważ nauczyciel stażysta szybciej dojdzie w stopniach awansu 

zawodowego do nauczyciela dyplomowanego. Dla organu prowadzącego będzie to jednak 

bardzo duża zmiana, ponieważ 15 lat ścieżki awansu zostanie skrócone do 10 lat. Kwota, która 

będzie musiała być wypłacona do wynagrodzenia będzie dla nas szybciej obciążeniem. Koszty 

zmian bezpośrednie to podwyżki wynagrodzeń. Za wrzesień wypłaciliśmy nauczycielom 

1 240 000 zł, co jest wynagrodzeniem zasadniczym i wychowawstwem powiększonym do  

300 zł. Nie wypłaciliśmy jeszcze wyrównania, które powinniśmy wypłacić w kwocie  

130 000 zł za wrzesień, ponieważ jeszcze nie wyasygnowaliśmy środków na ten cel. Są to 

wynagrodzenia zasadnicze, bez nadgodzin, zastępstw doraźnych, nauczania indywidualnego, 

rewalidacji, wspomagania, terapii, indywidualnych ścieżek kształcenia. Szacujemy, że kwotę, 

którą należałoby doliczyć do tej wartości to ok. 35%, może nawet do 40%. Za dodatek 

wychowawczy kwota, którą byśmy wypłacili to 15 000 zł miesięcznie. W tej chwili, nastąpił 

wzrost do 47 000 zł, czyli do końca roku mamy wydatek, którego nie przewidzieliśmy,  

w kwocie 128 000 zł. W skali całego roku, jest to 384 000 zł. Jeżeli chodzi o świadczenie 

socjalne „na start”, to rozporządzenie wskazuje, że dostaniemy zwrot tego świadczenia  

w 100%. Odprawy z tytułu zakończenia zatrudnienia wynoszą ponad 256 000 zł. Mimo naszej 

próby uzyskania zwrotu z państwa z rezerwy 0,4% dostaliśmy zwrot tylko 14%.  

We wrześniu wypłaciliśmy wynagrodzenia, bez wyrównania o 9,6% podwyżki. Na koniec 

lipca, wykorzystaliśmy całą subwencję oświatową, jaką uzyskaliśmy w wysokości ponad  

22 mln zł. W tej chwili funkcjonujemy w oparciu o własne środki. Nadal nie wiemy w jaki 

sposób będzie obliczana dodatkowa kwota części subwencji oświatowej na 2019 rok. 

Ustawodawca mówił, że zrekompensuje nam podwyżki, czekamy na informacje. Z źródeł 

prawnych wiemy, że musimy poczekać na metryczkę, prócz tego jest wiele warunków, które 

wskazują zasady przyznawania tego dodatku. Mówi się o kwocie 120 zł na każdego ucznia 

przeliczeniowego. Jest również możliwość, że tak kwota będzie zwiększona do 190 zł, pod 

warunkiem, że będziemy posiadać, zarządzać lub dotować na terenie Gminy małą szkołę – ten 

warunek spełniamy, oraz mieć wskaźnik zamożności gminy na poziomie poniżej 90%.  

W naszej Gminie wskaźnik ten wynosi 82%. Jeżeli chodzi o wzrost średniego wynagrodzenia 

dla nauczycieli, to możliwa jest wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego. W stosunku 

do 2018 roku wynagrodzenie wzrosło o 900 zł. Osiągnięcie średniego wynagrodzenia przez 

nauczycieli będzie trudne. Może się zdarzyć tak, że nauczycielom trzeba będzie wyrównać do 

średniego wynagrodzenia, czyli wypłacić kwotę jednorazowego dodatku uzupełniającego, ale 

w jakiej wysokości – nadal nie wiemy.  

Od 1 września z urlopu dla poratowania zdrowia korzysta 13 osób. Jest to dla nas podwójne 

finansowanie, ponieważ za nauczyciela nieobecnego przychodzi inny nauczyciel na 

zastępstwo. W tym roku próbowaliśmy uszczelnić ten system, ale w części etatów nie dało się 
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tego zrobić. Najczęściej z takiego świadczenia korzystają nauczyciele mianowani lub 

dyplomowani, ponieważ aby przejść na taki urlop trzeba mieć skierowanie od lekarza  

i pracować w oświacie 7 lat. Koszt 18 nauczycieli, którzy korzystają z takiego urlopu to 

dodatkowo 72 000 zł co miesiąc, które musimy wyasygnować.  

Jeżeli chodzi o system informacji oświatowej i przekazywanie informacji do SIO, to dyrektor 

w szkole będzie wprowadzał wszystkie dane uczniów i nauczycieli, wynagrodzeń i dodatków, 

niepełnosprawności sprawności uczniów. Jeżeli pomyli się na naszą niekorzyść to nie 

dostaniemy wyrównania, a jeżeli pomyli się na „niekorzyść” Ministerstwa Edukacji Narodowej 

to będziemy musieli zwrócić środki. Trudność polega na tym, że do tej pory Wydział Edukacji 

mógł bezpośrednio wnikać w wprowadzane dane, a teraz nie będzie miał do nich 

bezpośredniego dostępu.  

Od dzisiaj obowiązuje rozporządzenie, które nakłada na organ prowadzący obowiązek 

zorganizowania dla uczniów opieki stomatologicznej w szkołach. W ramach opieki 

stomatologicznej, organy prowadzące mogą zorganizować gabinety stomatologiczne  

w szkołach lub nawiązać współpracę z gabinetami na terenie Miasta i Gminy. W związku  

z tym, że te gabinety zgodnie z rozporządzeniem powinny mieć podpisaną umowę z NFZ, 

wystosowaliśmy pismo najpierw do NFZ, aby dowiedzieć się, które gabinety mają taką umowę. 

Dostaliśmy informację, wskazano w niej 5 gabinetów. Do każdego z nich wysłaliśmy zapytanie 

wraz z zaproszeniem do współpracy i podpisania porozumienia. Otrzymaliśmy odpowiedź od 

3 gabinetów, które twierdzą, że umowy z NFZ nie mają. Zostaje nam więc trzecie rozwiązanie, 

jakim jest „dentobus”. Takie „dentobusy” zostały zorganizowane i zakupione przez 

Ministerstwo i jest ich 16 szt. dla wszystkich województw. Jeżeli chodzi o małoletnich, to przy 

wszystkich zabiegach powinien być opiekun lub rodzic. Opieka stomatologiczna głównie 

zajmowałaby się profilaktyką, czyli przeglądem stomatologicznym, ale nie leczeniem.  

W 2020 roku możemy się spodziewać podwyżek płac nauczycieli - oficjalnie mówi się o 6%. 

Podwyższone ma też być minimalne wynagrodzenie do kwoty 2600 zł w administracji  

i obsłudze, czyli 146 osób na 130 etatach, co powoduje, że w przyszłym roku, różnica, którą 

będziemy obciążeni w skali roku to prawie 900 000 zł. Prócz tego, podatnicy do ukończenia 26 

roku życia będą zwolnieni od podatku dochodowego, trudno powiedzieć jakie to będą kwoty 

strat. Zmienia się również algorytm naliczania subwencji w części oświatowej. 

Z-ca Burmistrza zaprezentowała również demografię Miasta Pleszewa. Z roku na rok, dzieci  

w szkołach jest mniej o ok. 20-30. Mamy spadek zatrudnienia nauczycieli. Wszystkie dochody 

jakie mieliśmy na oświatę w 2018 roku wynosiły 23 490 500 zł, w tym subwencja blisko  

21,5 mln zł. Wydatki wynosiły ponad 36,5 mln zł, a luka finansowa to ponad 13 mln zł. 

Subwencja oświatowa w 2018 roku skończyła nam się na przełomie czerwca i lipca.  

W 2019 roku, z końcem lipca subwencja została „skonsumowana”. W odniesieniu do 

poprzednich lat, zakładając kwotę podwyżki, ewentualne nadgodziny, koszty utrzymania 

oszacowaliśmy wstępnie, że utrzymanie naszych szkół będzie kosztowało ponad 39,5 mln zł, 

czyli luka finansowa wzrośnie nam do 14,5 mln zł.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że na Komisji Oświaty i Kultury został poruszony temat podjęcia 

nauki przez uczniów z Ukrainy i z innych krajów. Poprosiła Z-cę Burmistrza I. Świątek  

o wyjaśnienie, czy jako Gmina podjęliśmy jakieś kroki odnośnie pomocy tym dzieciom 

chociażby w pokonaniu barier językowych.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że od 1 września jest 9,6% podwyżki dla nauczycieli, które 

zostały jeszcze niewypłacone, prócz tego 146 osób pracuje w obsłudze. Czy ta podwyżka też 

dotyczy pracowników obsługi?  
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Radny B. Kaczmarek podziękował Pani Burmistrz za przedstawienie informacji o oświacie. 

Powiedział, że była informacja o tym, że została skrócona ścieżka awansu zawodowego, która 

będzie tworzyła konsekwencje finansowe, ponieważ nauczyciele szybciej uzyskają awanse. 

Dodał, że zostało to zrobione w 2019 r., a Pani Minister 1 września 2018 r. poprzednią ścieżkę 

wydłużyła. Jeżeli chodzi o nauczyciela mianowanego, droga awansu zawodowego miała zostać 

zmieniona z 2 lat do 3 lat, dyplomowanego z roku do 4 lat, kontraktowego z 9 miesięcy na  

1 rok i 9 miesięcy. Kilka miesięcy później, ta sama Pani Minister tą ścieżkę skróciła.  

 

Radny E. Kowcuń zadał pytanie odnośnie pracowników obsługi administracyjnej szkół. 

Powiedział, że zostało wykazane, że są oni mniej więcej na tym samym poziomie, a wiemy, że 

od stycznia chcemy przejść do CUW-u, do którego przejdzie część pracowników księgowości 

ze szkół. Czy zostało to uwzględnione?  

Dodał, że mieliśmy informację o podwyżce za śmieci, o zanieczyszczonym powietrzu  

i o zapaści finansowej w oświacie. Zapytał, czy na tej sesji będziemy mieć jakąś pozytywną 

informację. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna dodała, że do 18go roku życia, zgodnie 

z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, dziecko nie może być badane bez obecności osoby 

dorosłej. Takie dziecko nie może mieć wykonywanych nawet świadczeń profilaktycznych, gdy 

nie ma przy nim rodzica. Powiedziała, że wykonanie nawet profilaktycznego przeglądu  

w szkołach przez gabinety jest praktycznie nierealne. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że od początku kadencji przyjęliśmy taki sposób 

funkcjonowania, aby informować mieszkańców o sukcesach, ale także o realnych problemach. 

Wszystkie informacje, które od początku roku są przekazywane będą miały konsekwencje  

w miesiącu grudniu przy konstruowaniu budżetu na rok 2020. Pojawią się pewne pozytywne 

elementy przy zmianie budżetu.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że zbadaliśmy sytuację osób, które albo powracają  

z zagranicy albo są obcokrajowcami. Przeprowadziliśmy diagnozę we wszystkich jednostkach 

oświatowych. Okazuje się, że mamy 12 dzieci – obcokrajowców i 4 dzieci – Polaków, które 

wracają z zagranicy. W związku z tym, że są to dzieci, które nie znają dobrze języka polskiego, 

a nawet wcale go nie znają, to zostały one w szkołach objęte dodatkowymi dwoma godzinami 

języka polskiego tygodniowo przez okres 12 miesięcy. To przewiduje system, natomiast my 

próbujemy dla nich i dla ich rodziców zorganizować grupę i miejsce spotkań, gdzie będą mogli 

z nauczycielem odrobić zadania domowe. Chcemy by była tam również taka osoba, która zna 

język rosyjski lub ukraiński i język polski, która będzie mogła przetłumaczyć dokumenty oraz 

pomóc w sytuacjach natury prawnej. Będzie to miejsce, w którym dzieci będą mogły spotkać 

się, wymienić się doświadczeniami, czasami pożalić, znaleźć wspólne rozwiązanie, nawiązać 

ze sobą kontakt.  

9,6% podwyżki to podwyżka wyłącznie dla nauczycieli. Nie ma ona nic wspólnego  

z administracją i obsługą.  

Jeżeli chodzi o pytanie radnego E. Kowcunia, to chodziło o sytuację do końca roku, gdzie 

jeszcze administracja, czyli księgowi i płacowcy są w systemie oświaty. Od stycznia mają być 

formalnie w CUW-ie, ale w systemie nadal istnieją.  

 

Radny M. Ładziński nawiązał do wypowiedzi radnego B. Kaczmarka. Powiedział, że sądzi, że 

Pani Minister wycofała się, ponieważ stwierdziła, że popełniła błąd. Błędy popełnia każdy. 

Dodał, że mamy zrównoważony budżet oraz że jest to pierwszy rząd od 1989 roku, który ma 

zrównoważony budżet.  
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Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że już kiedyś prosiła, aby 

nie wnikać w politykę ogólnopaństwową. Dodała, że na sesji zajmujemy się naszymi 

problemami, a to zostawmy na spotkania przedwyborcze.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że polityka nie powinna być poruszana, ale ta polityka ma 

odzwierciedlenie w naszym życiu i w życiu naszych dzieci. Nawiązała do wypowiedzi radnego 

M. Ładzińskiego i dodała, że nie chodzi tu o jeden błąd Pani Minister, tylko o mnóstwo błędów, 

za które płacą nasze dzieci, chociażby te, które w tym roku wyszły z gimnazjum i podstawówki 

i będą się cisnąć w klasach lub przebywać w szkole od rana do godzin wieczornych, a życia 

osobistego nie będą mieć.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że z dużym zainteresowaniem wysłuchał raportu Pani 

Burmistrz. Dodał, że przez to, że skończyła nam się subwencja oświatowa, to dalej będziemy 

musieli ją finansować z własnych środków. Powiedział, że dowiedział się, że w sobotę 

będziemy gościć Premiera. Zobowiązał Pana Burmistrza, aby w imieniu radnych i własnym 

zadał Panu Premierowi pytanie, jak samorządy mają dalej funkcjonować, skoro musimy wydać 

z naszego budżetu tyle milionów na obsługę oświaty.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że o stratach Gminy, 

małych przedsiębiorców Pan Burmistrz na koniec roku nas poinformuje.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, żeby nie przejmować się tym, że będą takie straty, 

ponieważ optymistyczną informacją jest to, że możliwe jest że to jest jedna wielka pomyłka  

i pieniądze się znajdą.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że do końca roku musimy wszystko pospłacać. Będą musiały być 

podwyżki w podatkach i w wielu innych. Za chwilę będą podwyżki śmieci i trzeba będzie się 

z tym zmierzyć. Dodała, że zobaczymy jak będziemy wszyscy głosować.  

 

10. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2019 roku. 

 

Radni nie wnieśli żadnych uwag.  

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, 

 

Głosowano w sprawie: 

zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/93/2019 w sprawie zwolnienia wicedyrektora od 

obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. Uchwała stanowi załącznik  

nr 6 protokołu. 

 

b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że dwa lata temu została podjęta ustawa  

o wiatrakach, która ukazuje, że do dziesięciokrotności wysokości instalacji wiatrakowej nie 

wolno budować budynków mieszkalnych. W tym roku, w lipcu minął termin składania 

wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Mamy możliwość jeszcze przystąpienia 

do sporządzenia planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, tak 

aby umożliwić mieszkańcom zabudowę w obrębie oddziaływania wiatraków. Z-ca Burmistrza 

przedstawił w formie slajdów tereny w obrębie wsi Piekarzewa i Suchorzewa, które są objęte 

sporządzeniem miejscowego planu.  

Jeżeli chodzi o Kowalew, są tam dwie instalacje, jedna jest bliżej Kowalewa, druga bliżej 

Baranówka. Tutaj przewidujemy plany zagospodarowania dla tych terenów, które nie są objęte 

planem.  

Mamy także tereny w obrębie Korzkiew i Brzezia, które prawdopodobnie będziemy 

proponować na kolejnej sesji. Na sporządzenie planu i jego uchwalenie mamy jeszcze  

36 miesięcy.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że mogliśmy trochę prędzej przystąpić do uchwalenia tych 

planów, aby być na to przygotowanym. Zapytał, czy te plany będą powstawały przez  

36 miesięcy, czy jest szansa, aby powstały w ciągu roku oraz czy jeżeli uchwalimy ten plan, to 

będą w nim zapisy odnośnie zabudowy wiatrakowej o odległości od wiatraku, w jakiej budynek 

będzie mógł być wybudowany.  

 

Radny D. Dryjański poprosił o przegłosowanie powyższej uchwały i podziękował  

Z-cy Burmistrza A. Jędruszkowi za jej wyjaśnienie. Na obecną chwilę, w ¾ terenów 

miejscowości Piekarzew i Suchorzew ludzie nie mogą się budować. Jest mnóstwo działek, które 

zakupili i są zainteresowani zakupem kolejnych, ale nie dostaną pozwolenia na budowę na tych 

działkach przez wiatrak. Poprosił radnych Prawa i Sprawiedliwości, aby w tej sprawie 

interweniować do obecnego Rządu o zmodyfikowanie tej ustawy, aby nie blokować ludziom 

zabudowy domów jednorodzinnych. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że termin uchwalenia planu zależy od tego jak 

będą przebiegały prace nad przygotowaniem planu. Z reguły jest to półtora roku, a 36 miesięcy 

to górna granica. Jeżeli chodzi natomiast o odległości od budynków mieszkalnych, to 

poprzednio  przepisy, które obowiązywały dotyczyły przede wszystkim hałasu. W tym 

momencie dokumenty dotyczące emisji hałasu przez wiatraki przez inwestora były 
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przygotowane i w takich odległościach od zabudowy mieszkaniowej były budowane, aby 

spełnić wymogi ochrony środowiska. W dokumencie, który my będziemy procedować, będą 

zapisy dotyczące tego co jest w studium. Emisja hałasu będzie miała z pewnością wpływ na 

plan zagospodarowania. Dotychczas instalacje zostały usytuowane w takich miejscach by 

spełniały wymogi, a te wymogi akurat się nie zmieniły. Jest to przepis obligatoryjny, nie 

odwołuje się on do żadnych innych przepisów dotyczących ochrony przed hałasem.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że wiatrak usytuowany w Piekarzewie jest najwyższym 

wiatrakiem w okolicy. Ma on 128 metrów, a 36 metrów ma śmigło. Na terenie Polski 400 gmin 

boryka się z tym problemem. Masa wniosków przez rady została przekazana do Ministerstwa 

Środowiska i do Pana Premiera, w celu zmodyfikowania ustawy.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

części wsi Piekarzew i Suchorzew, 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 

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/94/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew  

i Suchorzew, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego  

i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew, 

 

Temat związany z powyższą uchwałą wyjaśnił Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przy omawianiu 

poprzedniej uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej  

w Kowalewie, 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, 
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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 XII/95/2019 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku 

oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

d) wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek wskazał działki, które są sytuowane między ul. Kaliską  

a ul. Polną. Są to działki, które wnosimy aportem do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Będą one 

w przyszłości wykorzystane pod nową siedzibę.  

 

Głosowano w sprawie: 

wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

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 XII/96/2019 w sprawie  wniesienia aportu do 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

e) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że istotnym mankamentem Pleszewa jest brak wystarczającej 

ilości mieszkań, w różnej formie, czy to jest sprzedaż przez prywatnego dewelopera, 

dewelopera w postaci PTBS-u czy mieszkań z odroczonym dojściem do własności. Możliwości 

finansowe Gminy są ograniczone, posiadamy dwa grunty w Pleszewie, które chcemy 

przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe. Wystąpiliśmy z tym, by wartość działki 

zwiększyć o decyzję o warunkach zabudowy i chcemy tą działkę sprzedać, ale pod warunkiem, 

że kupujący zobowiązuje się w ciągu 4 lat pobudować budynek wielorodzinny. W decyzji  

o warunkach zabudowy określono jakie maksymalne parametry może mieć ten budynek. 

Naszym celem jest nie tylko sprzedaż działki, ale również utworzenie nowych miejsc 

zamieszkania.  

Drugą nieruchomością, która nie jest na razie przedmiotem dzisiejszej sesji, ale o której 

chcielibyśmy poinformować to tereny po byłej jednostce wojskowej. Chcielibyśmy poprzez 
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decyzję o warunkach zabudowy sprzedać ten teren ze wskazaniem, takim, że inwestor 

zobowiązuje się w ciągu np. 5 lat pobudować kompleks wielorodzinny jak i jednorodzinny. 

Realizacja jest dosyć duża, dlatego przedłużenie ul. Kubackiego i ul. Spornej byłaby drogą 

publiczną. Z tego względu Miasto zobowiązałoby się wykonać tę infrastrukturę, ale w przetargu 

byłby zapis, że Miasto nie ponosi odpowiedzialności za to co znajduje się w podziemiu tego 

gruntu. Mamy świadomość, że znajdowała się tam stacja paliw, dlatego jest to trudny teren.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, ile mieszkań jest przewidziane w tym budynku. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że jako Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpił z propozycją  

o możliwość wskazania gruntów i ewentualnie ich przekazania, na których Spółdzielnia 

mogłaby stawiać bloki lokatorskie lub na sprzedaż. Czy możliwe jest przekazanie któregoś  

z tych gruntów nieodpłatnie lub za symboliczną kwotę Spółdzielni? 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jedno zadanie, które na pewno musimy wykonać z własnych 

środków, ale i z pomocą środków rządowych to budownictwo socjalne i komunalne. Są to 

zadania, które realizujemy przy ul. Podgórnej 3 i 5, jesteśmy na etapie projektu. Drugie zadanie 

to sprzedaż gruntu ze wskazaniem na kupno. Trzecie, to takie, w których prace już są 

zaawansowane, jutro mamy kolejne spotkanie. Chodzi o budowę mieszkań z możliwością 

dzierżawy i z dojściem do własności – bloki przy ul. Mieszka I. Zaplanowane są dwa bloki po 

48 mieszkań. Czwarte, to sposób realizowania polityki mieszkaniowej. Jest to wspólna 

realizacja z Spółdzielnią Mieszkaniową. W tym tygodniu było wysłane pismo do Spółdzielni 

Mieszkaniowej, że jesteśmy zainteresowani wspólną realizacją inwestycji na rogu ul. Bogusza 

i ul. Poznańskiej. Jesteśmy tylko zainteresowani parterem, na którym prowadzona by była 

działalność administracyjna, natomiast piętra powyżej byłyby do dyspozycji Spółdzielni 

Mieszkaniowej. Wymaga to ze strony Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

analizy, czy w tym miejscu, przy takim zasobie mieszkaniowym to się opłaci, natomiast taka 

oferta ze strony Miasta i Gminy Pleszew została przesłana do Spółdzielni. Jeżeli z jakichś 

przyczyn ta oferta nie będzie odpowiadała, to jesteśmy w stanie szukać dalej gruntu.  

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że na pewno jako Rada Spółdzielni omówią to pismo, ale  

w odpowiedzi na pewno zwrócą się także o inne lokalizacje, ponieważ podana lokalizacja jest 

jedną z najbardziej kosztownych inwestycji.  

 

Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Pan Roman 

Łukasik powiedział, że nie bardzo mamy możliwości przekazywać Spółdzielni nieodpłatnie 

gruntów. Jeżeli o tym mówimy, to jedynie może być to sprzedaż w trybie przetargowym.  

Co do budynku przy ul. 70 Pułku Piechoty to trudno powiedzieć jak będzie on wyglądał, 

ponieważ jest na etapie projektowania. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, będzie to 

budynek o czterech kondygnacjach z garażami wokół budynku.  

 

Głosowano w sprawie: 

zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie 

przy ul. 70 Pułku Piechoty,  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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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 XII/97/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty. Uchwała 

stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

f) nadania nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przedstawił miejsca na mapie, w których znajdują się podane 

ulice.  

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazw drogom w Kowalewie i 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 XII/98/2019 w sprawie nadania nazw drogom w Kowalewie 

i Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

g) nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek również przedstawił miejsca ulic, którym zostaną nadane nazwy.  

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące, 

 

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/99/2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 

w Zielonej Łące. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

h) zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.  

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu", 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu",  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że zmiana jest konieczna, ponieważ poprzednio 

podjęta uchwała ukazywała wykupienie udziałów w nominalnej wartości 500 zł, ta wartość się 

nie zmienia, ale wartość realna ulega zmianie. Spółka zyskuje na wartości, ponieważ inwestuje, 

w związku z tym wartość bieżąca akcji jest większa, przez co musimy skorygować ilość 

zakupywanych akcji. Zakupujemy 470 akcji, które pozwolą nam uzyskać lepsze warunki 

odstawiania odpadów na teren ZGO.  

 

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 XII/100/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu". Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań 

inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli jest wykonywany chodnik, to mamy dofinansowanie  

w wysokości 50%. Dostaliśmy informację, że Samorząd Powiatowy zamierza zrealizować dwa 

chodniki przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie oraz w miejscowości Zielona Łąka.  

 

Radny K. Szehyński dodał, że budowa przy Al. Wojska Polskiego w Pleszewie to inwestycja 

długo wyczekiwana przez mieszkańców. Podziękował za to, że mimo, iż nie ma środków  

i budują się inne drogi to znalazły się one na budowę chodnika właśnie przy tej ulicy.  

 



21 

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy w związku z tą inwestycją jest przewidziane rozwiązanie  

z myślą o rowerzystach.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że budowano ostatnio ścieżki pieszo – rowerowe tam gdzie 

spełniają one warunki, czyli tam gdzie może poruszać się pieszy i gdzie może jeździć 

rowerzysta. Jesteśmy umówieni z Panem Starostą na spotkanie, podczas, którego mamy zamiar 

spojrzeć na mapę Miasta perspektywicznie i szerzej pod względem przystosowania ulic, 

chodników do ruchu rowerowego. Dodał, że remontowana ul. 70 Pułku Piechoty nie spełni 

swojej funkcji, skoro rowerem będzie można dojechać do granic Miasta. Z drugiej strony mamy 

dość szeroka ulicę czy chodniki na ul. Lipowej, która po drobnej przebudowie, a właściwie po 

jej rozszerzeniu może stać się ścieżką pieszo – rowerową. W naszym budżecie w tym roku 

mamy zadanie, jakim jest budowa ścieżki rowerowej między ul. Lipową a ul. Targową. Jest 

złożony wniosek na ul. Targową, na drogę z rondem. Od strony parku przy ul. Słowackiego 

również można wygospodarować miejsce na ścieżkę rowerową. Pozostaje do rozwiązania 

kwestia ul. Ogrodowej, ale na to też jest pomysł. Nie jest to program na rok, ani pewnie na 

kadencję.   

 

Radna E. Hyla powiedziała, że w dniu dzisiejszym złożyła interpelację, ponieważ otrzymała 

informację od jednej z mieszkanek ul. Lenartowickiej, że został przeciwko niej skierowany 

wniosek do sądu iż jej córka poruszała się rowerem po ul. Lenartowickiej. Radna poprosiła  

o przyspieszenie tej sprawy, żeby jak najszybciej dopuścić tam ruch rowerowy. Dodała, że 

składała już taki wniosek dotyczący ul. Niesiołowskiego do Generalnej Dyrekcji i zostały tam 

postawione znaki. Mieszkanka otrzymała mandat. Kwestia oznakowania nakłada na ludzi kary. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że pismo będzie skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych.  

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych 

z zakresu drogownictwa, 

 

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 XII/101/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

j) regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Głosowano w sprawie: 

regulaminu korzystania z parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew,  
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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 XII/102/2019 w sprawie regulaminu korzystania z parków 

zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

k) ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie, 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego 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 XII/103/2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z 

Cmentarza Komunalnego w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

l) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania  

pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 

2020, 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020,  

 

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę 

(uchwała Nr XXX/344/2018), 

 

Kierownik Wydziału Prawnego Pan Grzegorz Spychaj powiedział, że w trzech uchwałach 

trzeba wprowadzić autopoprawkę, która będzie polegała na wykreśleniu słów „Przewodniczący 

Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna”, ponieważ kompetencje do podpisywania skargi 

posiada Burmistrz, natomiast do ustalenia odpowiedzi – Rada Miejska. W związku z tym, że 

radna R. Garsztka spotkała się z taką sytuacją w Powiecie, gdzie skargę powinien podpisać 

Starosta a nie Przewodniczący Rady Powiatu, zwróciła nam uwagę, że w Gminie skargę 

powinien podpisać Burmistrz. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała 

Nr XXX/344/2018),  

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi prokuratora 

Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała  

Nr XXX/344/2018),  

 

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 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/105/2019 w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi prokuratora Okręgowego w Ostrowie 

Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018). Uchwała stanowi 

załącznik nr 18 protokołu. 

 

n) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę 

(uchwała Nr XXVIII/228/2009), 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała 

Nr XXVIII/228/2009), 

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 

Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała  

Nr XXVIII/228/2009), 

 

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 XII/106/2019 w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie 

Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXVIII/228/2009). Uchwała 

stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

o) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała  

Nr XXXVI/417/2018), 
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Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi 

Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała  

Nr XXXVI/417/2018), 

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody 

Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018),  

 

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 XII/107/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z 

odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018). Uchwała stanowi załącznik nr 20 

protokołu. 

 

p) wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów, 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że zgodnie  

z zarządzeniem Burmistrza, kandydatami do Pleszewskiej Rady Seniorów są: Izabela Świątek, 

Lucyna Roszak, Ewa Siekierska.  

Kandydatami Rady Miejskiej po uzgodnieniach Szefów Klubów są: Edward Mikołajczak, 

Krystyna Jagiołka, Zofia Banaszyńska. 

Nad podanymi osobami nie musimy głosować.  

 

Głosowano w sprawie: 

wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów, 

 

Wyniki głosowania 
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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 XII/108/2019 w sprawie wskazania członków Pleszewskiej 

Rady Seniorów. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

r) powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów, 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna  podała kandydatów zgłoszonych przez 

organizacje senioralne: Ryszard Szwajkowski, Antoni Kubiak, Ewa Sołtysiak, Tomasz 

Nowacki, Waldemar Frąszczak, Zygmunt Urbaniak, Józef Szajda, Anna Kończak, Józef 

Szymczyk, Irena Skowrońska.  

Maksymalnie można dokonać 6 głosów spośród 10 zgłoszonych. 

Poprosiła Szefów Klubów o wyznaczenie jednej osoby do Komisji Skrutacyjnej.  

 

Osoby zgłoszone do Komisji Skrutacyjnej: Jolanta Molska, Anita Szczepaniak, Piotr Hartleb.   

 

Radna J. Molska powiedziała, że została Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. Dodała, że za 

chwilę zostaną rozdane karty do głosowania. Kandydatów jest 10ciu, możemy oddać od 1 do 6 

głosów. Głos będzie ważny, gdy przy nazwisku pojawi się znak X.  

 

Członek Komisji Skrutacyjnej Piotr Hartleb zebrał karty do głosowania.  

 

Po przeliczeniu głosów, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Molska odczytała 

protokół z głosowania w wyborach na członków Pleszewskiej Rady Seniorów.  

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Kart do głosowania wydano w liczbie 21. Głosów 

ważnych oddano w liczbie 20. Głosów nieważnych – 1.  

Członkami Pleszewskiej Rady Seniorów zostali wybrani: Zygmunt Urbaniak, Irena 

Skowrońska, Waldemar Frąszczak, Ewa Sołtysiak, Ryszard Szwajkowski, Antoni Kubiak. 

Protokół z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

 

Głosowano w sprawie: 

powołania członków Pleszewskiej Rady Seniorów,  

 

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 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/109/2019 w sprawie powołania członków Pleszewskiej 

Rady Seniorów. Uchwała stanowi załącznik nr 23 protokołu. 

 

s) utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wystąpiliśmy o niskooprocentowaną, w 10% umarzalną 

pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę 

części źródeł ciepła wewnątrz budynku ZSP nr 3. Fundusz rozpoczął procedurę oceny wniosku 

na tyle późno, że realizacja tego zadania w wakacje nie byłaby możliwa. Trudno jest zamknąć 

szkołę, by podjąć remonty. Nasze stanowisko jest takie, by odstąpić od pożyczki, gdyż owszem 

była korzystna dla Gminy, ale nie jest to powodem, aby reorganizować pracę szkoły.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy była to pożyczka częściowo umarzalna, czy tylko była udzielana 

na referencyjnej stopie i trzeba ją w 100% zwrócić.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że pożyczka była w 10% umarzalna.  

 

Głosowano w sprawie: 

utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.  

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,  

 

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 XII/110/2019 w sprawie  utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 protokołu. 

 

t) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju 

elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035", 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w tej sytuacji jest to tylko odroczenie realizacji tej strategii  

o rok. Pieniądze dostaliśmy na tę strategię, ale chcemy, aby była realizowana od 2020 roku. 
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Radny E. Kowcuń zapytał, w jakiej wysokości jest na to dofinansowanie i co w ramach tego 

projektu będzie zrobione.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że na razie dostaliśmy pieniądze na strategię, czyli dokument, 

który pozwoli nam później wdrażać tę strategię.  

 

Głosowano w sprawie: 

zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności 

Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2035", 

 

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, Eryk Kowcuń, 

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

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

Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Kusiakiewicz 

 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/111/2019 w sprawie  zabezpieczenia środków 

finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2019 - 2035". Uchwała stanowi załącznik nr 25 protokołu. 

 

u) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych 

Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, 

finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy 

Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że idziemy w kierunku otworzenia tego centrum. 

Widzimy w nim korzyści finansowe, wyjaśnia nam się też kwestia zastępowalności. W czasie 

wakacji, zostały przeprowadzone rozmowy ze wszystkimi pracownikami, którzy mieliby do 

tego centrum przejść. Dwie osoby powiedziały, że mają zupełnie inne plany na przyszłość. 

Chciałyby one zacząć funkcjonować w sektorze prywatnym. Nie musimy nikogo zwalniać, aby 

otworzyć CUW. Wszystkie zainteresowane osoby, które pracują w oświacie i MGOPS-ie mogą 

do niego przejść. Chcemy by centrum rozpoczęło swoje działania od 1 stycznia 2020 r., ale już 

od dzisiaj, gdy powołamy CUW będziemy mogli rozpisać konkurs na dyrektora jednostki, aby 

z końcem miesiąca mógł on rozpocząć swoje działania. W połowie listopada chcielibyśmy, 

żeby osoby zatrudnione zaczęły funkcjonować w grupie w nowym miejscu, jakim przejściowo 

będzie budynek po MGOPS-ie. 

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, jakie argumenty zaważyły na tym, że CUW nie będzie zajmował 

się sprawami informatycznymi.  
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Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy przyglądamy się jakie jest 

zapotrzebowanie na tego typu usługi. Tak jak w MGOPS-ie na część etatu funkcjonują 

informatycy, tak w szkołach każda jednostka ma odrębną umowę z osobą, która świadczy taką 

usługę. Zastanawiamy się nad celowością, ponieważ ponoszenie pewnych kosztów generuje 

duże kwoty. Zastanawiamy się nad rozwiązaniem, takim jakie prowadzą niepubliczne jednostki 

jak np. Sowina Błotna, która rozwiązuje sprawy problemowe dotyczące informatyki płacąc 

fakturę za usługę.   

 

Głosowano w sprawie: 

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta  

i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy 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 

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XII/112/2019 w sprawie  utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

w) zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2019 - 2032, 

 

Skarbnik Janina Ciupa powiedziała, że dwa dni temu Wydział Edukacji zgłosił potrzebę 

wpisania do WPF-u informacji związanej z ogłoszeniem przetargu na dowóz uczniów do szkół 

i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przesunęliśmy również do realizacji dwa 

zadania: budowę kanalizacji Korzkwy – Kowalew i budowę kanalizacji sanitarnej w Brzeziu. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 

2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2019 - 2032, 

 

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 

- 2032,  

 

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 XII/113/2019 w sprawie  zmiany uchwały III/26/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032. Uchwała stanowi załącznik 

nr 27 protokołu. 

 

y) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

 

Skarbnik Janina Ciupa omówiła ważniejsze pozycje w budżecie, które uległy zmianie. 

Powiedziała, że dodajemy 40 000 zł na organizację „Biegu Przemysława”. W związku z tym, 

w dziale sportu musieliśmy umniejszyć rezerwę ogólną. Przyjrzeliśmy się wydatkom 

gospodarki odpadami. Powstały oszczędności, związane z tym, że pracownicy chorowali. 

Przekazujemy je na zakup usług w celu możliwości aneksowania umowy. Wynika to z zapisu 

w umowie, gdzie jak wzrośnie stawka „na bramie”, to jesteśmy zobowiązani po przedstawieniu 

szczegółowej kalkulacji kosztów aneksować umowę. Jest to łączna kwota 52 720 zł.  

Dokonujemy zmian o 290 zł między zadaniem – budowa drogi wraz  z infrastrukturą przy 

budynkach zabudowy szeregowej przy ul. Kaliskiej (zmniejszamy o 290 zł) a budową parkingu 

przy ul. Samulskiego (zwiększamy o 290 zł). W załączniku nr 2 mamy kwotę 60 000 zł dotacji 

podmiotowej dla instytucji kultury, ale nie została ona ujęta w załączniku nr 6, dlatego prosimy 

o podjęcie autopoprawki.  

 

Radny E. Kowcuń poprosił o uszczegółowienie, ponieważ na prezentacji dotyczącej 

gospodarowania odpadami dowiedzieliśmy się, że zabraknie nam jakichś środków, a tutaj 

słyszymy, że są jakieś oszczędności na wynagrodzeniach. Czy ta prezentacja uwzględnia te 

oszczędności i jaka to jest kwota? 

 

Skarbnik Janina Ciupa odpowiedziała, że jest to kwota 47 800 zł z wynagrodzeń, z „13” –  

620 zł, z pochodnych od wynagrodzeń – 8 300 zł,  ze składek ZUS na PFRON – 1000 zł,  

z umów zleceń – 3 000 zł.  
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Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że 40 000 zł zwiększamy na „Bieg Przemysława”, 

a na całą opiekę roczną nad zwierzętami mamy 50 000 zł.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, jaki jest koszt organizacji „Biegu Przemysława”.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że przedstawimy taką informację po zakończeniu biegu. Jest 

to różnica między wpłatami zawodników a realnymi wydatkami.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że ten bieg wpłynie 

dobrze na zdrowie mieszkańców. Jest to również bieg dla dzieci, które mogą wyjść z domu  

i zająć się sportem.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy zadania: Regionalne Centrum Seniora, budowa infrastruktury 

wodno – kanalizacyjnej przy ul. Kaliskiej, budynek mieszkalny, który planowaliśmy budować 

przy ul. Ogrodowej, Kolejowej wprowadzimy w przyszłym roku, czy przekazujemy je komuś 

innemu.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jeżeli chodzi o bieg, to liczy on 1000 osób.  

Podane przez radnego E. Kowcunia zadania są przeniesione na kolejne lata. W przypadku 

szeregowców to na przełomie września – października zostanie rozpisany kolejny przetarg. 

Mamy problem z Regionalnym Centrum Seniora. W sytuacji, kiedy obecne szpitale mają 

problemy z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, mamy poważne 

wątpliwości, czy nowopowstała jednostka jest w stanie uzyskać jakikolwiek kontrakt. 

Gdybyśmy nawet dostali tę dotację, to byłoby to duże zagrożenie dla budżetu Gminy, ponieważ 

byłaby to kolejna deficytowa jednostka.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.  

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.  

 

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, 
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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 XII/114/2019 w sprawie  zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 28 protokołu. 

 

12. Sprawy różne. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że w dniu wczorajszym, Komisja Spraw Społecznych, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz inni chętni radni wzięli udział  

w komisji „wyjściowej”. Odbyła się ona w nowej siedzibie MGOPS-u, położonej przy  

ul. Słowackiego. W imieniu radnych i komisji powiedziała, że jest pod wrażeniem nowej 

siedziby. Jej koszt wyniósł ok. 600 000 zł. Pomieszczenia zostały odnowione, jest miejsce na 

przyjmowanie interesantów. Dodała, że Pani Dyrektor MGOPS-u zdobyła ponad 400 000 zł  

z funduszu na doposażenie pomieszczeń. W nowej siedzibie są całkowicie inne warunki, niż te, 

które panowały przy ul. Targowej.  

 

Radny B. Kaczmarek poprosił Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

o zwołanie takiej komisji, ponieważ ze statutu wynika, że nie rzadziej jak raz na pół roku 

powinno odbyć się posiedzenie takiej komisji.  

 

Radny E. Kowcuń poprosił, aby Wydział Gospodarki Komunalnej lub Ochrony Środowiska 

dokonał przeglądu oświetlenia łącznie z przesunięciem czasu zapalania się i gaśnięcia  

w Mieście, ponieważ zbliża się okres jesienno – zimowy, a kilka lamp jest przepalonych. 

Poprosił również o udrożnienie kratek ściekowych, bo po okresie letnim często są one zatkane.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że temat oświetlenia ulicznego w najbliższym czasie pojawi się 

na którejś z sesji lub komisji. Wczoraj mieliśmy spotkanie z przedstawicielami spółki 

Oświetlenia Ulicznego w Kaliszu na temat określenia ram współpracy. Po dokonaniu analizy, 

przedstawimy jakieś rozwiązanie lub propozycje. Przedstawimy również jakie są korzyści 

wejścia do tej spółki a jakie zagrożenia.  

Zaprosił radnych na uroczystość, która odbędzie się 3 października z okazji nadania stopnia 

generała Pułkownikowi Mozdyniewiczowi.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy armata przed OHP ulegnie modernizacji.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że projekt, który jest wykonany, opiewa na kwotę 350 000 zł. 

Miasta nie stać na to, aby wykonać to w takim zakresie jaki został zaproponowany. Na jednym 

ze spotkań w OHP, stwierdziliśmy, że zrobimy to w roku 2020 w ograniczonym zakresie. Na 

tej uroczystości zostanie wmurowany akt erekcyjny pod ten pomnik. Jest też deklaracja syna 

Pułkownika Mozdyniewicza, że będzie on partycypował w kosztach.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala -Kałużna powiedziała, że w Muzeum dnia  

19 września o godz. 18 odbędzie się otwarcie wystawy pn. „Wojenne losy Pleszewian”,  

a 4 października w Ostrowie Wielkopolskim w Centrum „Synagoga” odbędzie się spotkanie  

i debata na temat „Przyszłości samorządu terytorialnego u progu 30lecia działalności” 

 

 Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady: 
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  Klaudia Witek                                                                       Adela Grala – Kałużna 

 

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu 
 
 

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, 
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realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio 
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Załącznik nr 7 – uchwała nr XII/94/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew  

i Suchorzew, gmina Pleszew, 

Załącznik nr 8 – uchwałę nr XII/95/2019 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku 

oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew 

Załącznik nr 9 – uchwała nr XII/96/2019 w sprawie  wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XII/97/2019 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr XII/98/2019 w sprawie nadania nazw drogom w Kowalewie  

i Pleszewie, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XII/99/2019 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym  

w Zielonej Łące, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XII/100/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew 

do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu", 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XII/101/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, 

Załącznik nr 15- uchwała nr XII/102/2019 w sprawie regulaminu korzystania z parków zieleni 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 16 - uchwała nr XII/103/2019 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania  

z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie, 

Załącznik nr 17 - uchwała nr XII/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu Powiatu Pleszewskiego" w roku 2020, 
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Załącznik nr 18 - uchwała nr XII/105/2019 w sprawie  przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim 

wraz z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXX/344/2018), 
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Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz  

z odpowiedzią na skargę (uchwała Nr XXXVI/417/2018), 

Załącznik nr 21 – uchwała nr XII/108/2019 w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady 

Seniorów, 

Załącznik nr 22 - protokół z głosowania w wyborach na członków Pleszewskiej Rady 

Seniorów, 

Załącznik nr 23 - uchwała nr XII/109/2019 w sprawie powołania członków Pleszewskiej Rady 

Seniorów, 

Załącznik nr 24 - uchwała nr XII/110/2019 w sprawie  utraty mocy uchwały nr XI/87/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

Załącznik nr 25 - uchwała nr XII/111/2019 w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych 

dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata  

2019 - 2035", 

Załącznik nr 26 - uchwała nr XII/112/2019 w sprawie  utworzenia samorządowej jednostki 

organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 27 - uchwała nr XII/113/2019 w sprawie  zmiany uchwały III/26/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
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Pleszew na rok 2019. 


