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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XIII/2019 

 

 

XIII sesja w dniu 24 października 2019 r. 

Obrady rozpoczęto 24 października 2019 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:10 tego 

samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 20 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 XIII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 20 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw 

makroekonomicznych Polski. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019, 

b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021, 

c) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1  

im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, 

f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2  

im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie, 

g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3  

im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie, 

h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Kowalewie, 

i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie 

Drugim, 

j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew, 

k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek 

opłaty za pojemniki, 

l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 

2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie, 

m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie, 

n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 

o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, 

p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu 

Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej  
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z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

r) zmiany uchwały nr 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; 

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

                                                   

7. Sprawy różne. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r. 

Radni nie wnieśli żadnych uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z dnia 12 września 2019 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

Radny K. Szehyński zapytał o zarządzenie nr 167, z którego wynika, że szkoła podstawowa  

w Kowalewie ma otrzymać dwie tablice interaktywne. Jaki jest koszt takiej tablicy 

interaktywnej i czy inne szkoły z terenu Miasta i Gminy Pleszew również je posiadają? Drugie 

pytanie dotyczy zarządzenia nr 170. Skąd wziął się taki wniosek i do czego miałyby być 

używane naklejki? Jeżeli chodzi o zarządzenie nr 180, czy opłaty dotyczące korzystania  

z cmentarza zostały zmienione? Zarządzenie nr 195 - czy działki są przeznaczone pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, czy na wniosek mieszkańców były przeznaczone do 

sprzedaży? Dodał, że zauważył, że służą one na dojazd do nieruchomości. 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że warunkiem podłączenia i udział w projekcie „Aktywna 

Tablica” jest posiadanie odpowiedniego przepustu przez Internet. Trzy miejskie szkoły taki 

Internet posiadają. W Kowalewie technicznie nie było możliwości do przyłączenia. „Aktywna 

Tablica” to program rządowy, w ramach którego sukcesywnie włączane są szkoły z terenu 

Miasta i Gminy Pleszew. Burmistrz dodał, że w przerwie ustali wartość takiej tablicy.  

Wpłynął jeden wniosek o wydanie naklejki dotyczącej używanego paliwa. Wiąże się to  

z bezpłatnym parkowaniem w Strefie Płatnego Parkowania. Ze względu na wpłynięcie takiego 

wniosku, konieczne było wydanie zarządzenia.  

Doszło do zmiany sposobu naliczania opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Trudno 

jest porównywać nowe zasady. Są to niewielkie wzrosty, ale sposób liczenia jest inny. 
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Zaproponował by na Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 

Publicznego omówić ten temat.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jeżeli chodzi o zarządzenie nr 195, to dotyczy ono 

działek, które są położone w Zielonej Łące.  Ze strony Miasta nie będzie wydawana żadna 

decyzja, ponieważ jest tam plan zagospodarowania przestrzennego. Teren jest przeznaczony 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącą nieuciążliwą działalnością 

usługową. Na stronie „Geoportal” można obejrzeć działki oraz sprawdzić jakie jest ich 

przeznaczenie.  

5. Finanse gmin w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych i perspektyw 

makroekonomicznych Polski. 

Szkolenie w powyższym temacie przeprowadził Pan Mateusz Klupczyński - Prezes Zarządu 

CURULIS Sp. z o.o., ekonomista, prawnik, twórca kilkuset WPF, analiz finansowych. 

Wykładowca na ponad 100 szkoleniach dla jednostek samorządu terytorialnego.  

Pan Klupczyński przedstawił wiele informacji na temat funkcjonowania jednostek, ich 

finansów, ustalania budżetu oraz zawierania zobowiązań. Wytłumaczył również różnicę 

pomiędzy uchwałą WPF a uchwałą budżetową. Przedstawił zmiany jakie zaszły w przepisach 

dotyczące WPF-u. Objaśnił relacje jakie występują pomiędzy jednostką samorządu 

terytorialnego a innymi jednostkami oraz ważne terminy, jakie występują w sektorze finansów, 

których trzeba przestrzegać. Przedstawił także w kolejności zasady wysyłania uchwały 

budżetowej do RIO oraz wyjaśnił w jakim celu się ją wysyła. Wspomniał o kontrolach, jakie 

są przeprowadzane w urzędach, w jakich okresach czasu, co ile lat oraz wytłumaczył tematykę 

kontroli poszczególnych izb kontrolujących.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że Miasto dostaje pewne założenia co do wysokości udziału 

danej Gminy w PIT na początku lub na końcu roku. Jednakże w trakcie roku może się okazać, 

że PIT jest zdecydowanie niższy i nikt nam go nie zrównoważy. Nie możemy sztucznie 

zawyżać dochodu w PIT, lepiej poczekać do drugiej połowy roku, w której nastąpi zwyżka  

w PIT. Drugim zagrożeniem jest spowolnienie gospodarcze, które występuje już na zachodzie 

Europy. Zauważają je eksporterzy towarów naszego kraju. Zmniejszenie dochodów nie tylko 

w PIT, ale i w CIT spowoduje spadek w dochodach naszych Gmin.  

Na oświatę dostaliśmy 470 tys. na podwyżki do końca roku, natomiast szacujemy, że skutki dla 

Gmin wyniosą ponad 800 tys. zł. Dodatek za wysługę lat i zwiększenie kwoty płacy minimalnej 

samych pracowników administracji i obsługi to ok. 1 mln zł. Dotyczy to również innych 

pracowników sfery budżetowej. Jeżeli chodzi o środki na inwestycje, to musimy liczyć się  

z tym, że najprawdopodobniej środki dotacyjne także się zmniejszą, z tytułu tego, że 

Wielkopolska może załapać się na wyższy pułap rozwoju w stosunku do PKB unijnego. Jeżeli 

się to uda, to dostanie mniejsze dotacje ze środków europejskich. Idziemy w tym kierunku, aby 

pozyskiwać pieniądze sektora prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo, to musimy szukać partnera prywatnego, który sfinansuje, ale 

nie obciąży budżetu gmin. Czekają nas trudne decyzje, które musimy podjąć. Ta prezentacja 

była nie tylko przedstawiana dla radnych, ale również dla osób, które realizują nasze zadania  

w jednostkach organizacyjnych. Burmistrz dodał, że ma nadzieję, iż udziały w PIT będą 

wzrastały pomimo ulg, ale trzeba być przygotowanym na inne okoliczności.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że wspomniano o centralizacji. Dodała, że w Wydziale 

Komunikacji jest System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Znajduje się to 

wszystko w jednym miejscu, jakim jest Starostwo Powiatowe. Kiedyś dowody rejestracyjne  
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drukowały Wydziały Komunikacji w danych gminach, przez co dostawaliśmy informacje, że  

z niewiadomego powodu ginęły dowody w tych wydziałach. W tej chwili, drukowanie 

dowodów rejestracyjnych lub praw jazdy odbywa się w Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych w Warszawie, co powoduje, że nie pojawiają się już sytuacje.  

 

Pan Mateusz Klupczyński powiedział, że radna R. Garsztka poruszyła centralizację 

technologiczną. W prezentacji została przedstawiona natomiast centralizacja decyzyjna. Jeżeli 

technicznie jesteśmy w stanie zrobić jeden system dla wszystkich jednostek to lepiej jest je 

centralizować. Dodał, że w prezentacji skupiliśmy się na tym, że powiatów nie stać na 

utrzymanie działalności, czyli maja bardzo trudną sytuację finansową. Coraz więcej decyzji 

będzie podejmowanych na poziomie państwowym.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że ma wrażenie, że wszelkie zmiany w PIT i w płacy 

minimalnej oraz zmiany oświatowe są wprowadzane przez obecną władzę, która dąży do 

zlikwidowania samorządów. Dodał, że to ludzie w gminach, powiatach wiedzą lepiej co jest  

im potrzebne.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że poprzez narzucenie 

ilości pielęgniarek są braki w służbie zdrowia.  

Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. 

w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita 

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

Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Kinga Melka 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/115/2019 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

protokołu. 

b) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019-2021, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. 

w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-

2021,  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/116/2019 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie 

Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

c) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,  

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/117/2019 w sprawie Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

d) zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 

2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,  

o których mowa w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa 

w art.3 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/118/2019 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2 

i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
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e) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku 

Piechoty w Pleszewie, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty  

w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/119/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

f) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej 

Jadwigi w Pleszewie, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi 

w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/120/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

g) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Pleszewie, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/121/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

h) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Kowalewie, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II  

w Kowalewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 
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Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/122/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13 protokołu. 

i) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim, 

Nie wniesiono uwag do powyższej uchwały.  

Głosowano w sprawie: 

stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/123/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim. Uchwała stanowi załącznik nr 14 

protokołu. 

 

Radny G. Jenerowicz odniósł się do powyższych, przegłosowanych uchwał. Powiedział, że 

pamięta moment tworzenia gimnazjów, w którym uczniowie, nauczyciele i rodzice przenosili 

meble, a nawet remontowali klasy. Utworzenie gimnazjów, jak i ich likwidacja zostało 

wykonane rękoma szkolnych społeczności i samorządów lokalnych. Bez względu na to jak 

będziemy oceniać system szkolnictwa w Polsce, należy pamiętać, że był to okres bardzo 

ciężkiej pracy wielu ludzi. Za te lata należą się podziękowania uczniom, którzy budowali klimat 

gimnazjów, a zdobyte doświadczenia wykorzystują w swoim życiu. Podziękowania również 

należą się rodzicom tych uczniów, bo bez nich nie udałoby się gimnazjów utworzyć. Rodzice 

nie tylko zostawili tam swoje serca, ale także tablice interaktywne, wyremontowane klasy, 

zrealizowane projekty. Podziękowania należą się nauczycielom. Wszystkie wprowadzone 

reformy odbywały się kosztem naszego życia prywatnego i niewyobrażalną komplikacją życia 

zawodowego. Był to olbrzymi wysiłek fizyczny i emocjonalny. Podziękowania należą się także 

dyrektorom szkół oraz wszystkim pracownikom samorządowej oświaty. Przez lata łączyli pracę 

w dwóch rodzajach szkół za pojedyncze wynagrodzenie.  

 

Burmistrz A. Ptak również złożył podziękowania. Dodał, że musimy mieć świadomość tego, 

że reforma spowodowała odejście z systemu oświaty ponad 250 dzieci oraz ponad 40 osób 

zajmujących się oświatą.  
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j) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Taczanów, 

Lubomierz proszą o interwencję. Mamy kilka ujęć wody w Mieście i Gminie Pleszew m.in.  

w Bógwidzach. Walory smakowe tej wody nie są tak dobre jak w pozostałych ujęciach. Być 

może jest to odczucie subiektywne, jednakże rzeczywiście ta woda nie smakuje tak dobrze jak 

z innych ujęć. Zapytał Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Pana Grzegorza Knappe, czy 

jest szansa na poprawienie jakości tej wody. Zgodnie z regulaminem, Przedsiębiorstwo 

Komunalne ma obowiązek świadczyć usługi w zakresie odpowiedniego zapewnienia jakości 

wody. 

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pan Grzegorz Knappe powiedział, że nie wie skąd radny 

P. Kusiakiewicz pił wodę, taką, która nie spełniała walorów smakowych. My produkujemy 

wodę bardzo dobrej jakości. Ujęcie wody w Bógwidzach, z którego podane miejscowości są 

zasilane zostało w zupełności zmodernizowane. Prawdopodobnie była to końcówka sieci, 

ponieważ problem istnieje w sieciach wiejskich, które są zbudowane z różnych materiałów. 

Jeżeli będziemy te sieci wymieniać na sieci PEHD bądź PE, to jakość wody, która jest dzisiaj 

w Bógwidzach będziemy mogli odczuć we wszystkich domach w tych miejscowościach. Przed 

nami wiele pracy związanej z wymianą sieci wodociągowej. Sanepid przy każdych badaniach 

stwierdza, że żadnych przekroczeń norm jakościowych, organoleptycznych nie ma w wodzie, 

którą produkujemy. 

 

Głosowano w sprawie: 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/124/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 15 

protokołu. 

k) zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

Radny K. Szehyński powiedział, że w uzasadnieniu jest zapisane, że głównym czynnikiem 

powodującym zwiększenie opłaty jest tzw. „opłata na bramie”. Ta opłata jest spowodowana 

zwiększeniem opłaty marszałkowskiej, czyli środowiskowej. Powiedział, że nie do końca się  
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z tym zgadza, ponieważ uważa, że ta opłata nie powinna być przenoszona na samorząd. 

Powinni ją płacić producenci, którzy produkują odpady. Jeżeli jednak została już przeniesiona 

na samorządy i mieszkańców, to możemy działać tylko reaktywnie. Czy są podejmowane 

działania, przez które w przyszłości ta opłata nie poszłaby w górę lub czy możemy na tym 

etapie powiedzieć, że będziemy takie działania wprowadzać?  

Radny P. Kusiakiewicz zapytał Z-cę Burmistrza A.Jędruszka, dlaczego podnosimy opłaty tylko 

i wyłącznie za śmieci segregowane? Dlaczego tymi podwyżkami nie są objęte firmy, które  

w przeważającej większości nie segregują śmieci? Podwyżka cen przez firmę z 270 zł na  

410 zł, która odbiera od nas odpady, obciąża przede wszystkim te osoby, które sukcesywnie 

segregują śmieci. Czy została podjęta próba sposobu zmiany naliczenia opłat? Od początku 

istnienia tego systemu w naszej gminie sposób naliczenia opłaty był na jednego mieszkańca, 

bo tak jest najprościej. Być może ustawodawca wprowadza takie możliwości. Jeśli chodzi o 

demografię, to stoimy w miejscu. Nie przybywa nam mieszkańców, natomiast rośnie ilość 

produkowanych odpadów. W okresie wiosenno – letnim w Gminie lub Powiecie Pleszewskim 

dużo osób przyjeżdża z zagranicy do pracy. Te osoby nie są ujęte w systemie. Być może, gdyby 

była inna forma obliczania, np. od zużycia wody, to można by było tych przybyszów dodać do 

systemu. Warto się zastanowić, czy nie przeprowadzić programu pilotażowego, w celu 

sprawdzenia, np. niektóre osiedla mogłyby być objęte innym sposobem liczenia. Być może 

mieszkańcy oczekują obrania innej drogi, przez którą te opłaty nie byłyby tak wysokie.  

W porównaniu z innymi gminami, nie jest u nas najgorzej, ale opłata jest i tak duża.  

Radny M. Ładziński zapytał, czy nie warto byłoby się w przyszłości zastanowić nad inną formą 

przeliczania opłat, ponieważ na pewno nie jest to ostatnia podwyżka.  

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że na komisję, która się odbyła i dotyczyła 

gospodarki odpadami zostali zaproszeni wszyscy radni.  

Odpowiadając na pytania radnego P. Kusiakiewicza, po zmianie ustawy, nie ma już innych 

odpadów niż segregowane. Zgodnie z obowiązującą ustawą, mamy obowiązek zbierać tylko 

odpady segregowane, natomiast zmiana innych stawek w świetle tej ustawy, spowodowałaby 

konieczność podjęcia szeregu uchwał.  

Nie ma natomiast możliwości wyodrębnienia kilku budynków, bądź osiedli i stwierdzenia, że 

tam będziemy płacić od ilości zużytej wody, w innym miejscu od mieszkańca, a w jeszcze 

innym – od gospodarstwa domowego. Jeżeli ustalamy system, to jest on jeden dla całego Miasta 

i Gminy. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, możemy ustalić, natomiast dotyczy to bardziej 

nieruchomości. Ustawa zmusza nas do zmiany szeregu uchwał, które będziemy musieli podjąć 

do 31 sierpnia 2020 roku oraz dostosować nasze wewnętrze przepisy do ustawy. Im więcej 

śmieci będzie dobrze posegregowanych, tym opłaty będą niższe. Opłata za śmieci zmieszane 

to 410 zł/tonę. Od 1 listopada, kwota ta wchodzi w życie.  

Zmienia się również sposób liczenia odzyskanych odpadów. Nasz poziom odzysku do tej pory 

wynosił ponad 70%, liczony „starym sposobem”, ale teraz ten sposób liczenia się zmienia. 

Będzie porównywana ilość odpadów wysegregowanych w stosunku do tych, które 

wytwarzamy. Na dzień dzisiejszy, segregujemy ok. 35%, 36% odpadów. Jeżeli tak to będzie 

wyglądało dalej to będziemy ponosić kary, ponieważ minimalny procent w przyszłym roku 

będzie wynosił 50, a w następnych latach będzie się zwiększał. Będziemy pracować nad 

kolejnymi uchwałami. W jaki sposób ustalić opłaty to kwestia dyskusji. Tutaj mamy drogę 

otwartą. Są pewne propozycje w nowych przepisach, które możemy podjąć, np. ograniczenie 

ilości opon przyjmowanych na rok od nieruchomości, ograniczenie ilości odpadów zielonych 

odbieranych u źródła.  
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Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że miał na myśli symulację, abyśmy wiedzieli jak to 

wygląda. Czy jest to możliwe do zrobienia w ciągu kilku miesięcy, abyśmy mogli podjąć inną 

decyzję? 

Radna W. Gil powiedziała, że w domach jednorodzinnych jest możliwość skontrolowania 

segregacji odpadów. Kto w blokach lub w domach wielorodzinnych będzie odpowiedzialny za 

nieposegregowane śmieci? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że odpowiedzialni będą wszyscy mieszkańcy 

danej nieruchomości. Według nowej ustawy, jeżeli odpady nie będą segregowane to 

podwyższona kwota będzie wynosiła od dwóch do czterokrotności opłaty podstawowej, czyli 

za odpady segregowane.  

Co do pytania radnego P. Kusiakiewicza, to możemy takie symulacje przeprowadzić. Po 

złożeniu prowizorium budżetowego, zaczniemy pracę nad nowymi uchwałami oraz 

podyskutujemy z radnymi na temat sposobu ustalania opłat. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że musimy mieć świadomość 

tego, że musimy zapłacić za taką ilość jaką wyprodukujemy. Nie ma możliwości takiej, żeby 

Gmina dofinansowywała lub zarabiała na tym. Dodała, że jako Rada Miasta nie mamy wpływu 

na ceny związane z odpadami.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

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

Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Piotr Kusiakiewicz, Karol Szehyński 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/125/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/185/2016 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawek opłaty za pojemniki. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

l) zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. 

w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie, 

Głosowano w sprawie: 
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zmiany uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie,  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/126/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XII/96/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do 

Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

m) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 

ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie, 

Głosowano w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: 

Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, 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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/127/2019 w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską  

i Garncarską w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

n) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

inwestycyjnego z zakresu drogownictwa, 
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Radny D. Dryjański powiedział, że za chwilę przystąpimy do podjęcia uchwały o kolejnym 

dofinansowaniu do dokumentacji drogi powiatowej. Poprosił Starostę o to, by skupić się na 

drogach powiatowych, takich do których jest już gotowa dokumentacja i można zacząć 

budować nawierzchnie dróg powiatowych. Czy Powiat jest w stanie wyrobić się w tej kadencji 

z budową dróg, na które już jest dokumentacja? Dodał, że było mówione, że jeżeli będzie 

zrobiona kanalizacja to rozpoczną się prace związane z drogą. Kanalizacja jest, ale jeżeli chodzi 

o drogę to nic się w tym kierunku nie dzieje, ale robimy dokumentację do kolejnej drogi 

powiatowej. Powiedział, że nie jest przeciwny budowaniu dróg, ale dobrze byłoby się skupić 

na tych z gotową dokumentacją.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że będziemy dokładać do dokumentacji drogi, w przypadku, gdy 

jest już tyle dróg w Powiecie, które dokumentacje posiadają, ale nie są realizowane. Dodała, że 

żeby planować inwestycje, trzeba mieć na to pieniądze oraz, że zna sytuację, jaka jest  

w Powiecie i finanse nie są na tyle ciekawe, żeby wykonać inwestycję gdzie projekty są już 

gotowe, a co dopiero dokładać na kolejną realizację. Wiadomo, że projekt ma termin, jakim są 

3 lata zgodnie z planem budowalnym. Nie wiem, czy w ciągu 3 lat, Powiat jest w stanie 

zrealizować tyle dróg, a w jakim celu wydawać chociażby 6 000 zł na dokumentację, jeżeli  

w chwili obecnej samorządy są w tak trudnej sytuacji, że musimy „liczyć każdą złotówkę”. 

Poza tym, w tej jednej uchwale są dwa dofinansowania, z tym, że Powiat do ul. Bogusza złożył 

już odpowiedni projekt o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, gdzie w przypadku 

Grodziska takiego projektu nie ma. Radna dodała, że zagłosuje tylko dlatego, że uchwała 

zawiera dwa wnioski: ul. Bogusza i Grodzisko, aczkolwiek na drugi wniosek, gdyby to były 

dwie odrębne uchwały, głosu by nie oddała.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jest po rozmowie w Powiecie. Jest kilka dokumentacji, które 

są gotowe, ale nie zrealizowane. Dodała, że będzie głosować za tą uchwałą, ale tylko dlatego, 

bo chce by została wykonana ul. Bogusza. Chciałaby, aby Starosta Pleszewski lub Powiat 

decydował jaką inwestycję wybiera, bez nacisków. Nie chciałaby, aby w budżecie znalazła się 

droga Grodzisko, ponieważ są inne drogi, którymi jeżdżą samochody ciężarowe, chodzą dzieci 

bez chodnika. Poprosiła, aby została zachowana kolejność inwestycji.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że przy staraniu się o 

dotacje bardzo dużo czynników wpływa na to, na którą drogę otrzyma się środki. Trudno 

przewidzieć, jakie będą kryteria.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy kwota 10 000 zł i 6 000 zł stanowi 30% wydatków, czy 

pokrywamy całe projekty.  

 

Radna R. Garsztka dodała, że dokumentacje, które są zrobione byłyby większym priorytetem, 

dlatego że łączą się z drogami krajowymi.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że każdy z nas chciałby mieć wykonaną drogę przez Powiat. Jeżeli 

natomiast nie będziemy mieć dokumentacji na drogę to nie ma mowy żeby taka droga w ogóle 

powstała.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że nie wiemy jakie były powody, żeby ta dokumentacja 

powstała. Możliwe jest to, że składane są wnioski i przez to ta droga powinna powstać. 

Wykonanie dokumentacji za kwotę 10 000 zł czy 6 000 zł nie wpłynie na wykonanie jakiejś 

drogi, bo koszt inwestycji wynosi ok. 1 mln zł, a wykonywanie dokumentacji, gdy możemy 

pozyskiwać środki jest istotne.  
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Radna M. Wysocka – Balcerek zapytała, czy nie można rozdzielić tej uchwały na dwie odrębne 

i głosować osobno na ul. Bogusza i na Grodzisko.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala – Kałużna powiedziała, że każdy radny ma prawo 

głosować tak jak uważa. 

 

Radna E. Hyla odniosła się do wypowiedzi radnego K. Szehyńskiego i powiedziała, że wniosek 

został złożony do inwestycji na ul. Bogusza, natomiast na Grodzisko nie został złożony. Jako 

Gmina, do dróg powiatowych dokładamy 30%, więc nie jest to kwestia 6 000 zł lub 10 000 zł 

tylko to są dalsze koszty realizacji inwestycji.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że temat dróg powiatowych jest trudny, jednakże Miasto i Gmina 

Pleszew jest zdecydowana na partycypowanie w kosztach budowy drogi 30%, a w kwestii 

chodników 50%. W tym roku pojawiła się kwestia dofinansowania samej dokumentacji. Do tej 

pory, dokumentacja przez Gminy nie była dofinansowywana, ale w chwili obecnej pojawiła się 

propozycja Starosty, aby Gminy partycypowały na etapie dokumentacji – kwota 50%. Wniosek 

radnego D. Dryjańskiego i radnych R. Garsztki i E. Hyli jest na tyle zasadny, aby zamknąć 

kwestię dofinansowania do samej dokumentacji, ponieważ różnorodność tych dróg ukazuje, że 

w zależności od programu, co najmniej jedna lub druga droga kwalifikuje się do 

dofinansowania. Jest to wyraźny sygnał, aby zamknąć z Panem Starostą rozdział związany  

z dokumentacją i powinniśmy przejść do realizacji poszczególnych inwestycji.  

 

Radny K. Szehyński odniósł się do wypowiedzi radnej E. Hyli. Powiedział, że wie, że jeżeli 

będziemy drogę wykonywać to będziemy ją dofinansowywać. Dodał, że jego wypowiedź 

dotyczyła przyjęcia uchwały o dokonaniu projektu.  

 

Radny D. Dryjański zaznaczył, że do dróg powiatowych nie dofinansowujemy 30%, ponieważ 

licząc dokumentację to dajemy trochę więcej.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała, czy można rozdzielić głosowanie nad tymi dwoma 

uchwałami czy nie. Jeżeli pojawiło się tak dużo wątpliwości to może zasadne jest głosowanie 

osobno na ul. Bogusza i na Grodzisko. 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że wnioskował aktualny porządek obrad i taki podtrzymuje. 

Jeżeli natomiast jest zgoda rady, to należałoby zmienić porządek obrad.  

Dodał, że dokładamy do dróg więcej niż 30%, ponieważ doliczamy do tego oświetlenie, które 

jest zadaniem własnym Gminy (np. ul. 70 Pułku Piechoty – oświetlenie wynosi 600 000 zł). 

Jeśli jest jeszcze do wymiany kanalizacja sanitarna i wodociąg, np. przy ul. Wojska Polskiego, 

gdzie wymieniany jest chodnik, trudno jest nie wymienić starego wodociągu. Przedsiębiorstwo 

Komunalne zajmuje się wymianą wodociągu przy okazji wymiany chodnika. Wynika z tego, 

że nie dokładamy ani 30% do dróg, ani 50% do chodników, tylko do całej infrastruktury. 

 

Głosowano w sprawie: 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego 

z zakresu drogownictwa, 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/128/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

o) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Skarbnik J. Ciupa powiedziała, że do tej uchwały będzie autopoprawka polegająca na 

wykreśleniu paragrafów, określeniu rodzaju i zmianie niektórych zapisów. W związku z dużą 

ilością zmian, autopoprawka złożona jest w formie jednolitego tekstu.  

 

Głosowano w sprawie: 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/129/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

p) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu 

Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji 

administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 

Nie wniesiono uwag do powyższego projektu uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego  

w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu 
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Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej 

należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/130/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą 

Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań 

administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik nr 21 

protokołu. 

r) zmiany uchwały nr 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 J. Ciupa powiedziała, że zdejmujemy nieotrzymaną dotację ze środków pomocowych 

i umniejszamy dodatki mieszkaniowe. W związku z tym zachodzi potrzeba dokonania zmiany 

WPF-u. W poszczególnych kolumnach będzie potrzeba doregulowania dochodów bieżących, 

dlatego przesyłamy nowy jednolity tekst z wypisu tego załącznika, natomiast w załączniku nr 

2 łącznie zwiększamy plan o 65 000 zł w 2020 roku dla zadania pn. „EKO Pleszew Budowa 

ekologicznego miasteczka ruchu drogowego, wyposażenie pracowni szkolnych oraz zajęcia 

ekologiczne”, by wydział Rozwoju i Analiz mógł złożyć wniosek do końca października tego 

roku. Jeden kosztorys musiał ulec zwiększeniu, stąd potrzeba zwiększenia o 65 000 zł. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały nr 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: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

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 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr 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: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/131/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 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 22 protokołu. 

 

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

 

Skarbnik J. Ciupa powiedziała, że zmiana polega na umniejszeniu dochodu z tytułu środków 

unijnych i zwiększeniu subwencji oświatowej. Wprowadzone jest nowe zadanie – pomoc dla 

Powiatu Pleszewskiego w wysokości 16 000 zł. Zmniejszamy dodatki mieszkaniowe o  

110 000 zł. Kwotę 130 850 zł przeznaczamy na zieleń dla Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 
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Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XIII/132/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 23 protokołu. 

7. Sprawy różne. 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział na pytanie o koszt „Aktywnej Tablicy” zadane podczas obrad 

sesji. W 2017 r. „Aktywna Tablica” obejmowała szkoły ZSP nr 1, 2 ,3, w 2018 r. szkołę  

w Taczanowie i Lenartowicach oraz w 2019 r. – szkołę w Kowalewie. Tablica z projektorem 

kosztuje 8 499 zł, jeden głośnik 246 zł.  

Radny K. Szehyński zapytał się, jak wypadły konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy 

Skateparku i na jakim to jest etapie. 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że jest wdzięczna Prezesowi Grzegorzowi Knappe. 

Dowiedziała się, że mieszkańcy nowego osiedla dostawali informacje, że Burmistrz nie chciał 

wyrazić zgody na wybudowanie kanalizacji. Powiedziała, że zgłosiła się z tym problemem do 

Burmistrza i poprosiła o wyjaśnienie tej sprawy. Przedstawiono nam stanowisko w tej sprawie 

i zasadne byłoby spotkanie się z mieszkańcami, którzy są źle informowani przez dewelopera.  

Radna D. Żarnowska powiedziała, że na IV sesji bieżącej kadencji zgłaszała się z pytaniem 

dotyczącym Karty Seniora. Czy dzieje się coś w tej sprawie? Widzimy, że seniorzy są aktywni. 

Radna K. Melka zadała pytanie radnemu P. Kusiakiewiczowi na temat jakości wody  

w Taczanowie. Powiedziała, że jest zaskoczona tym, że dostał informacje w tej sprawie od 

mieszkańców, ponieważ sama jest mieszkanką i sołtysem Taczanowa. Ile głosów było odnośnie 

jakości wody i z której części Taczanowa? 

 

Radny P. Kusiakiewicz odpowiedział, że było to kilka osób, ale być może jest to odczucie 

subiektywne.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w konsultacjach uczestniczyło ok. 30-40 młodych osób oraz 

niektórzy radni. Młodzi ludzie przyjechali na hulajnogach i deskorolkach. Wiemy jakie są ich 

wymagania. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej lokalizacji Skate Parku. Kolejna konsultacja  
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z prezentacją gotowego planu odbędzie się w listopadzie, na której podjęta zostanie ostateczna 

decyzja.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że 12 września br. powołaliśmy członków 

Pleszewskiej Rady Seniorów. We wtorek odbyła się pierwsza sesja, zwołana przez 

Przewodniczącą Rady Miejskiej, na której określono priorytety działania Pleszewskiej Rady 

Seniorów tj. zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, uruchomienie Karty Senior 

PPL+ oraz uporządkowanie pewnych działań instytucji, organizacji, osób, które działają dla 

seniorów, w celu stworzenia polityki, strategii działań senioralnych. Z-ca Burmistrza zaprosiła 

radnych na spotkanie pn. „Panel Senioralny”, które odbędzie się 14 listopada 2019 r. w Domu 

Kultury. Na to spotkanie będziemy zapraszać wszystkich seniorów z Miasta i Gminy Pleszew 

łącznie z ofertą dowozu tych osób spoza miasta. Na spotkaniu odbędzie się kilka warsztatów  

i wykładów oraz zorganizowane zostaną stoliki tematyczne, przy których będzie można 

uzyskać informacje dotyczące potrzeb i problemów seniorów. 

 

Przewodnicząca Rady miejskiej Adela Grala – Kałużna przypomniała radnym, że we wtorek 

29 października 2019 r. w restauracji Kasyno odbędzie się konferencja, w której głównie 

powinni brać udział seniorzy. Poprosiła, aby ta informacja znalazła się w prasie i na stronach. 

Jeżeli ktoś ma pomysły w jaki sposób zaktywizować seniorów, to prosimy o podanie ich Z-cy 

Burmistrza.  

 

 

 Protokołowała:                                                                       Przewodniczący Rady: 

  Klaudia Witek                                                                       Adela Grala – Kałużna 

 

 

  

  

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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