Rada Miejska w Pleszewie
Protokół nr XV/2019

XV Sesja w dniu 5 grudnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto 5 grudnia 2019 r. o godz. 11:00, a zakończono o godz. 15:08 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 XV sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która
stwierdziła, że na sali znajduje się 20 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Oddała głos przedstawicielom Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Pleszewie.
Przedstawiciel Zarządu Ligi Obrony Kraju poinformował członków Rady Miejskiej o nadaniu
medalu 70-lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi” przez Prezesa LOK Pana Jerzego Salamuchę
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na podstawie uchwały Krajowej Rady Ligi Obrony Kraju decyzją nr 26/2018 z dn. 14 grudnia
2018 r. Panu Arkadiuszowi Ptakowi i Panu Andrzejowi Jędruszkowi. Prezes Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju w Poznaniu wyróżnił medalem 100-lecia Panią Adelę Gralę – Kałużną.
W imieniu Prezesa Ligi Obrony Kraju, odznaki przekazał Prezes Wielkopolskiej Ligi Obrony
Kraju w Poznaniu Pan Ryszard Wiliński i Prezes Nowej Organizacji Ligi Obrony Kraju
w Pleszewie Pan Jacek Przepierski.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że nadane odznaczania dotyczą również wszystkich radnych
Rady Miejskiej, ponieważ reprezentują oni samorząd Miasta i Gminy Pleszew. Podziękował za
docenienie w postaci odznaczeń. Dodał, że nasza współpraca od wielu lat jest przykładem, jak
organizacja pozarządowa może współpracować z samorządem gminnym.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2019 – 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) budżetu na rok 2020,
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
f) 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,
g) 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,
h) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy
Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020,
i) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
j) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
k) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz,
l) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Pleszew,
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m) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok
szkolny 2019/2020,
n) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
8. Sprawy różne.
Burmistrz A. Ptak wniósł korekty do porządku obrad. Powiedział, że nie otrzymaliśmy opinii
z Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego należy zdjąć z porządku obrad uchwałę w sprawie
budżetu na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. Dodał, że przeniesiemy te uchwały na sesję w dniu
19 grudnia 2019 r. Poprosił również o ściągnięcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, ponieważ chcemy jeszcze raz przepracować ten
regulamin. Poprosił również o dodanie punktu 5 i 6. Punkty miały być omawiane przy budżecie,
lecz musimy omówić je osobno. Nazwa punktu 5 to „Koncepcja rozwoju budownictwa
wielorodzinnego w Pleszewie”, a punkt 6 – „Koncepcja rozbudowy Przedsiębiorstwa
Komunalnego”. Poprosił także o umieszczenie w porządku obrad w punkcie 7c) uchwały
dotyczącej gospodarki śmieciowej.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do Przedstawienie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Porządek obrad przestawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Koncepcja rozwoju budownictwa wielorodzinnego.
6. Koncepcja rozbudowy Przedsiębiorstwa Komunalnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2019 – 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
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c) 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,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) 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,
f) 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,
g) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020,
h) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
i) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
j) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz,
k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok
szkolny 2019/2020,
l) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
10. Sprawy różne.
Głosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
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3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019 z dnia
14 listopada 2019 r.
Członkowie Rady Miejskiej nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019 z dnia 14
listopada 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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny D. Dryjański odniósł się do zarządzenia nr 17 o przyznaniu wsparcia finansowego
klubowi i zapytał, jakiego klubu to dotyczy i na jaką kwotę.
Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jest to wsparcie w kwocie 60 000 zł na funkcjonowanie
klubu sportowego „Kosz Pleszew”. Klub ten dostaje w całym roku budżetowym ok. 100 000 zł
na udział w rozgrywkach II ligi. Jest to pierwsza transza, która po przyznaniu będzie
uruchomiona do końca roku budżetowego.
5. Koncepcja rozwoju budownictwa wielorodzinnego.
Burmistrz A. Ptak przypomniał, że powyższa prezentacja miała zostać przedstawiona przy
budżecie na 2020 rok, ponieważ jest ona z nim ściśle związana, ale mimo braku opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie przeszkadza to w jej przedstawieniu.
Powiedział, że od początku kadencji szukamy odpowiedzi na pytanie „jakie należy wykorzystać
szanse, aby w Mieście i Gminie Pleszew zostali młodzi mieszkańcy?”. Być może uda się
skłonić do zamieszkania osoby z innych gmin, pracujące w naszym mieście. Przeprowadzono
badania w czterech firmach pleszewskich wśród pracowników spoza Miasta i Gminy Pleszew,
gdzie zadano pytanie, dotyczące chęci zamieszkania w naszym mieście. W badanej grupie 20%
osób brało pod uwagę możliwość zmiany miejsca zamieszkania. W odpowiedziach pojawiał
się problem związany z brakiem oferty mieszkaniowej, ale także nasi mieszkańcy sygnalizują
nam, że osoba, która pracuje, ale nie jest wiarygodna przed bankiem, nie ma możliwości
wynajęcia mieszkania. Jeżeli jednak jest możliwe wynajęcie, to stawki są często wyższe niż
w sąsiadujących miejscowościach. Z tego względu chcemy uruchomić mieszkalnictwo,
głównie skierowane do osób, które pracują, stać je na komercyjny wynajem, ale nie mają
zdolności kredytowej. Proponujemy, aby uruchomić budowę dwóch bloków, które miałyby się
znajdować przy ul. Mieszka I. Atutem tego terenu jest to, że jest on od dawna przeznaczony
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pod budownictwo wielorodzinne. Odchodzą nam więc kwestie związane z wodą, kanalizacją
i ciepłem. Mamy dwie możliwości do wyboru tj. ciepło kupione w Spółdzielni Mieszkaniowej
– trwają rozmowy, albo indywidualne kotłownie gazowe. Atrakcją tego terenu jest usytuowanie
podstawowej infrastruktury związanej z osobami młodymi, np. żłobek, przedszkole, szkoła,
apteka, przychodnia, sklepy wielopowierzchniowe. Chcemy, aby te mieszkania trafiły do osób,
które nie posiadają własnego. Może się okazać, że tych osób będzie mniej
i w ostateczności mogą być również adresowane do osób, które już mają swoje własne. Naszym
podstawowym celem jest, żeby były skierowane do osób, które w chwili obecnej wynajmują,
mieszkają z rodzicami. To nie są mieszkania socjalne, ani komunalne, tylko dzierżawione od
PTBS-u. W przypadku, gdyby najemcą została osoba spoza Miasta i Gminy Pleszew, będzie
ona mieć obowiązek składania co rok informacji, że płaci PIT na terenie Miasta i Gminy
Pleszew. Z każdej „złotówki” odprowadzonej do Urzędu Skarbowego, wpłacane jest 37% do
kasy Gminy. Mówimy o 96 mieszkaniach w dwóch budynkach o parterze i 5 piętrach oraz
windzie. W całości jeden, jak i drugi budynek byłby dostosowany do osób
z niepełnosprawnościami. Jest możliwość budowy jednego budynku, a później drugiego.
Wielkości mieszkań będą zróżnicowane, od 37 m2 do 60 m2. Do każdego mieszkania
przypisane byłoby jedno miejsce parkingowe. Właścicielem mieszkań do chwili wykupu będzie
PTBS. Musi być wniesiony wkład własny PTBS-u, który my przekażemy w formie
podwyższenia kapitału. Widnieje to już w budżecie na 2020 rok. Po 5 latach, najemca może
wykupić mieszkanie na własność. Jednorazowa opłata wynajmującego lokal wnoszona na
samym początku ma wynosić ok. 500 zł za m2 i będzie zaliczona na poczet spłaty kredytu.
Chcemy sprawdzić, czy dane osoby są zdolne wpłacić kwotę 20 000 zł. W drugim etapie byłaby
umowa najmu, w której PTBS udostępnia lokal w stanie deweloperskim. Czynsz miałby
wynosić ok. 20 zł /m2. W tych 20 zł jest już wliczona spłata kredytu. Korzystając z Banku
Gospodarstwa Krajowego, można skorzystać również z rządowego programu „Mieszkanie na
start”. Część osób, która nie posiada wysokich dochodów, może starać się poprzez pośrednika,
jakim będzie Gmina o skorzystanie przez 15 lat z dopłat do czynszu. Budynki budowane byłyby
w technologii „zaprojektuj i wybuduj”. Na bazie tego chcemy zebrać potencjalnych najemców,
później zweryfikować. Jest uruchomiona strona internetowa „mieszkania.pleszew.pl”, na której
można wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jest to bardzo ogólny, wstępny formularz, w celu
zrobienia wstępnej bazy osób zainteresowanych. Nie jest to równoznaczne ze złożeniem
wniosku. Na podstawie tych informacji będzie tworzony regulamin.
Radny E. Kowcuń powiedział, że cieszy się, że jako samorząd dojrzeliśmy do budowy
mieszkań w trybie lokatorskim. Zapytał, ile może kosztować m2 wybudowania tych bloków.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że problem tego miejsca pod zabudowę pojawiał się już
wcześniej i wtedy przewidywano współpracę publiczno – prawną nie udało się tego
zrealizować. Zapytał, czy ewentualni, prywatni inwestorzy nie znaleźli żadnych pozytywnych
elementów, aby wybudować tam takie obiekty. My też to robimy na podstawie badań. Czy nie
będzie budziło obaw to, że prywatni inwestorzy uznali, że to nie będzie żaden interes?
Powiedział, że podobała mu się wizualizacja, ale wie, że w rzeczywistości wygląda to trochę
inaczej. Dodał, że przyjrzał się parkingowi, który będzie liczył ok. 100 miejsc. Będziemy mieć
ciąg ulicy z parkingami i idziemy w kierunku, takim że na pierwszym miejscu stawiamy
transport samochodowy, indywidualny i parkingi. Pojawia się sytuacja, że przy
ul. Warneńczyka będzie parking, Spółdzielnia naprzeciwko ZSP nr 3 też ma parking.
Przekształcamy cały ciąg ulicy w parking. Może dobrze byłoby pomyśleć
o rozwiązaniu wraz z budownictwem wielorodzinnym koncepcji ruchu w Pleszewie?
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Radny K. Szehyński zapytał, kiedy powstaną budynki, jakie są terminy pozyskiwania
inwestorów, kiedy miałaby ruszyć budowa oraz czy jest stworzony regulamin, który dokładnie
określa kto i w jakiej formie mógłby się starać o te mieszkania.
Radna W. Gil zapytała, czy jest zawarta koncepcja na działalność gospodarczą.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że przyjęliśmy wartość kosztorysową w kwocie 4 100 zł. Jest to
cena rozsądna, wszystko zależy od rynku. Gdyby były realizowane dwa budynki to koszt
wynosi 4 400 m2 x 4 100 zł, czyli ok 16-17 mln zł. Mogłaby to być spółka celowa stworzona
do budowy tylko i wyłącznie tych dwóch bloków, ale możliwe, że Bank Gospodarstwa
Krajowego nie chce żadnego zabezpieczenia poręczeniem przez Gminę. Byłby wtedy
obowiązek powołania Zarządu, Rady Nadzorczej dla dwóch bloków. Na razie uznaliśmy to za
niepotrzebne. Jeżeli chodzi o wcześniejszą formułę, to w zasadzie nie podeszliśmy do niej,
ponieważ nie była ona opłacalna dla Gminy, wpływałoby to na zadłużenie Gminy. Teren jest
niewielki, mieszkań dużo i idealnym rozwiązaniem byłoby poszukanie nowego terenu,
natomiast jest to dobra lokalizacja, jeżeli chodzi o infrastrukturę, prócz tego nie ponosimy
żadnych kosztów związanych z kanalizacją, wodą oraz ciepłem. Jesteśmy do przodu
o 1,5 – 2 mln zł, gdybyśmy chcieli zrobić dodatkowo drogę dojazd itd. Miejsca parkingowe
wynikają z przepisów prawa, ponieważ musi być co najmniej jedno miejsce parkingowe na
mieszkanie. Lokalizacja tych miejsc parkingowych jest dobra, gdyż inne rozwiązanie
powoduje, że bloki znajdowałyby się przy samej ulicy. Jeżeli chodzi o ankietę, to jest
uruchomiona od chwili obecnej. Przez cały styczeń chcemy zebrać potencjalnych najemców.
Regulamin nie jest stworzony, ponieważ nie wiemy, jakie osoby będą się kwalifikowały na te
mieszkania. Musimy wziąć pod uwagę, że w przypadku, gdy ktoś będzie zalegał z czynszem,
to PTBS będzie spłacał kredyt. Nie możemy zostawić spółki gminnej, dlatego wtedy na Mieście
będzie ciążył obowiązek spłaty kredytu. Priorytetem dla nas są lokatorzy, którzy maja
możliwości finansowe do opłacenia czynszu i eksploatacji, ale nie mają zdolności kredytowej.
Chcemy już w 2020 roku rozpisać postepowanie przetargowe i uruchomić budowę. Nie ma
w tym obiekcie działalności gospodarczej. W chwili obecnej największym problemem są
mieszkania, a nie powierzchnie handlowe czy usługowe. Funkcjonują sklepy na osiedlu,
a większy problem jest z miejscami na działalności handlowe, które stoją w tej chwili puste.
Radny E. Kowcuń podziękował za odpowiedź i powiedział, że ma nadzieję, że ta cena znacznie
spadnie, ponieważ nam jako Spółdzielni Mieszkaniowej udało się osiągnąć w przetargu cenę
poniżej 3 000 zł. Miałoby to wpływ na wysokość czynszu, jaki mieszkańcy będą płacić.
W Spółdzielni, później ta cena trochę wzrosła, ale przez to, że zdecydowaliśmy się zainstalować
rolety zewnętrzne. Zapytał, czy przetarg został ogłoszony na zaprojektowanie i wybudowanie.
Zaproponował, by przemyśleć, czy nie zrobić osobno projektu i osobno budowy, ponieważ
w Spółdzielni przez taką koncepcję cena za m2 okazała się niższa.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że na razie jesteśmy na etapie koncepcji gotowej do przetargu
„zaprojektuj i wybuduj”, natomiast przeanalizujemy i być może wykorzystamy doświadczenie
Spółdzielni. W tej kwocie są zaprojektowane jednolite rolety. Chcemy uniknąć tego, że później
na etapie eksploatacji wizualnie nie będzie pasowało. W tej cenie również jest fotowoltaika
i solary na dachu. Będą one ogrzewały części wspólne, co będzie miało odzwierciedlenie
w kosztach utrzymania tego budynku. Na etapie budowy mogą być one wyższe, natomiast na
etapie eksploatacji obniżą się.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że zdaje sobie sprawę, z tego, że miejsca parkingowe muszą
być zapewnione, ale patrzy na samą lokalizację. Bloki powstaną w miejscu, gdzie jest zielony
7

plac oraz targ. Odbywają się tam również festyny, spotkania. Dodał, że jest zwolennikiem
powstawania mieszkań, ale biorąc pod uwagę, że likwidujemy takie miejsce, wcześniej
zlikwidowano plac zabaw, który był przy ul. Krzywoustego, idziemy w kierunku wyłączania
miejsca dla ludzi. Dodał, że obawia się, że stworzymy osiedle, w którym nie będzie miejsca na
spotkanie się, porozmawianie. Gdy pojawiają się miejsca usługowe, handlowe to powodują
one, że warto się w tych miejscach zatrzymać. Obawia się, że stawianie na to, aby najbardziej
widoczne i na pierwszym miejscu były parkingi nie spowoduje, że te miejsca ożyją. Z mieszkań
mogą stać się „sypialnie”, z których będzie się tylko dojeżdżało do pracy.
Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że na pewno każdy chciałby żyć w dużej przestrzeni,
swobodnie, gdzie odległości między blokami są spore. Posadowienie tego budynku w żaden
sposób nie odstępuje odległością bloków, które już tam są. Jest to dla niektórych
kontrowersyjne że w miejscu, które jest własnością Miasta i Gminy i od 40 lat projektowany
był budynek, tworzymy coś nowego. Możemy pomyśleć o nowej lokalizacji, ale kwestia
urządzenia i wykupu gruntów jest trudna. Można w ogóle nie podchodzić do budowy i patrzeć
co się dzieje z naszym Miastem w perspektywie 10, 20 lat. Terenem zielonym pozostaje teren
byłego cmentarza żydowskiego, który został w części odnowiony. Poza tym, na tym osiedlu
powstanie plac zabaw, ponieważ tam gdzie powstają określone mieszkania, to inwestor, czyli
w tym przypadku PTBS musi stworzyć takie miejsce. Plac zabaw jest też przy ul.
Krzywoustego, między blokami są 3, 4 place zabaw. Dodał, że zdaje sobie sprawę z tego, że
zabieramy ładny teren, ale trzeba być konsekwentnym, jeżeli chodzi o problemy przed jakimi
stoimy jako Miasto Pleszew.
6. Koncepcja rozbudowy Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o.
Burmistrz A. Ptak wprowadził zebranych do tematu. Powiedział, że w wyniku przetargu
nieograniczonego zostały sprzedane dwa grunty (teren przy ul. Fabrycznej oraz Wałbrzyskiej
Strefy Ekonomicznej) przez Miasto i Gminę Pleszew za kwotę 12 300 000 zł. W poniedziałek
dojdzie do ostatecznego podpisania aktu notarialnego. Pierwszy przedwstępny akt notarialny
został podpisany w poniedziałek dwa tygodnie temu. Czekaliśmy na informację od
Wałbrzyskiej Strefy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. Pojawiła się uchwała, że nie
skorzysta ona z tego prawa. Pieniądze ze sprzedaży tych dwóch nieruchomości chcemy
przeznaczyć na rozbudowę Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pan Grzegorz Knappe pokazał, jakim gruntem
dysponuje Przedsiębiorstwo Komunalne, na którym będzie trwała rozbudowa. Dysponujemy
dwoma działkami przekazanymi przez Miasto i Gminę Pleszew. Jedną działkę kupiliśmy od
osoby prywatnej i czekamy na przekazanie przez Miasto jeszcze jednej działki. Na terenie
zielonym powstanie Zakład Usług Komunalnych. Jego powierzchnia jest zbliżona do tej przy
ul. Fabrycznej, czyli ok. 2,5 ha. Koncepcja budowy zakładu jest już opracowana. W tej chwili
tworzą się projekty techniczne. Zakład będzie składał się z budynku biurowo – socjalnego,
budynku garażowego, stacji obsługi pojazdów komunalnych i wiat magazynowych. Będzie to
budynek jednokondygnacyjny. Część biura przeznaczona jest dla Referatu Gospodarki
Odpadami. Myślimy, że projekt biura i PSZOK-u będzie do końca grudnia, a w lutym, marcu
chcemy rozpocząć budowę. W przyszłym roku planujemy budowę stacji kontroli pojazdów
i myjni. Rozpisaliśmy dwa przetargi w koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”, niestety nikt się nie
zgłosił. Podjęto decyzję, że projektujemy i będziemy ogłaszać przetargi tylko na budowę tych
projektów, jeżeli nikt się nie zgłosi to będziemy musieli sami przystąpić do realizacji.
Tworzymy brygadę budowlaną w firmie. Musimy zdążyć wybudować i oddać do użytku
obiekty przed oddaniem ul. Fabrycznej. Musimy również przebudować linię średniego
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napięcia. W chwili obecnej, w Dobrej Nadziei mamy składowisko oraz punkt przeładunkowy
odpadów komunalnych, który jest obsługiwany przez ZGO Jarocin. Koncepcja tego punktu
wygląda tak, że będzie sześć boksów betonowych do różnego rodzaju odpadów, a cały teren
zostanie wybetonowany ze zbiornikiem na odcieki. Prawdopodobnie do połowy stycznia obiekt
będzie gotowy. Koszty budynku biurowego, garaży, PSZOK-u, wiat magazynowych,
ogrodzenia przy ul. Polnej, dróg, parkingów, przebudowy linii średniego napięcia, stacji
diagnostycznej, myjni, punktu przeładunkowego w Dobrej Nadziei szacujemy na 10,8 mln zł
netto. Tworzą się również projekty techniczne, jeżeli chodzi o ul. Kaliską.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że na sesji budżetowej przedstawi projekt drogi dojazdowej od
ul. Wschodniej do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jest to wartość dodana całej transakcji.
Dajemy możliwość rozbudowy firmie FAMOT, ale za pozyskane pieniądze dajemy możliwość
rozwoju i całkowitej modernizacji Przedsiębiorstwu Komunalnemu. To nie są pieniądze tylko
i wyłącznie na ul. Polną. Jesteśmy na etapie rozmów ze Spółką Oświetlenie Uliczne i być może
powstanie punkt do ładowania samochodów elektrycznych.
Radny K. Szehyński zapytał, jaka była kwota za Wałbrzyską Strefę, a jaka za Przedsiębiorstwo
Komunalne. Dodał, że Miasto będzie musiało dołożyć środki, aby całą tę inwestycję
zrealizować.
Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że kwota na ul. Wschodnią wynosiła 2,1 mln + VAT 23%,
a na ul. Fabryczna 7,8 mln + VAT 23%.
Radny E. Kowcuń zapytał o budowę kompostownika gminnego, ponieważ ma on być dość
znaczącą oszczędnością na stawce za śmieci dla mieszkańców. Zapytał również, czy linię
średniego napięcia będziemy przenosić na własny koszt i czy jest ustalony harmonogram
z Energetyką oraz czy musimy mieć od niej jakieś zgody. Czy może to mieć wpływ na
terminowość wykonania, zaplanowania tej inwestycji? Z wyliczeń, teren, który sprzedaliśmy
daje nam ok. 10 mln netto, więc jako Miasto nie za dużo powinniśmy do tego dołożyć.
Dodał, że jest problem z OSP Pleszew. Miało być ono przenoszone na teren kolejowy. Czy
byłaby możliwość przy tej koncepcji usadowić gdzieś tę siedzibę na terenie nowej inwestycji
komunalnej.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pan Grzegorz Knappe odpowiedział, że Dobra Nadzieja
to punkt przeładunkowy i dzięki temu, że inwestujemy w niego pieniądze to Miasto i Gmina
Pleszew nie ponosi kosztów transportu odpadów do gminy Jarocin. Cały punkt przeładunkowy
zajmie ok. pół działki, jaką posiadamy, więc zostanie jeszcze miejsce na odpady
biodegradowalne lub na budowę kompostownika. W tej chwili ZGO Jarocin wprowadził nowe
cenniki. Niższą cenę odpadów Miasto uzyska, jeżeli będzie woziło do ZGO Jarocin wszystkie
odpady z gminy Pleszew. Jeżeli Miasto i Gmina Pleszew oraz ZGO Jarocin ustalą, że kompost
będzie mógł zostać w gminie Pleszew, bez kosztów dla mieszkańców, to możemy pomyśleć
wtedy o budowie płyty kompostowej. Miejsce jest, ale musi się to opłacić mieszkańcom. Jeżeli
chodzi o prąd, to nie wiemy co się wydarzy. Pomysł na usadowienie Straży Miejskiej też jest
w planach.
Radna R. Garsztka powiedziała, że w tej chwili na terenie Powiatu Pleszewskiego jest
ok. 7 stacji diagnostycznych. W tej chwili buduje się kolejna, nowa stacja. Powiedziała, że
uważa, że jeżeli nie skończymy budowy nowej stacji, a tamtej nie zamkniemy, to w tym
momencie stracimy klientów Przedsiębiorstwa Komunalnego. Czy stara stacja zostanie
zamknięta w momencie, gdy nowa będzie oddana do użytku?
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Dodała, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna marzy o własnej strażnicy. Poprosiła, by zwrócić
uwagę na miejsce dla straży.
Radna Wysocka - Balcerek powiedziała, że zastanawia się, czy myjnia będzie przynosiła
dochód, ponieważ w Pleszewie jest dużo myjni. Zapytała, czym Pan Prezes się kierował biorąc
pod uwagę koncepcję parterowego budynku, a nie piętrowego, który zająłby mniejsza
powierzchnię.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że w Przedsiębiorstwie Komunalnym potencjalnymi
pracownikami będą pewnie mieszkańcy nowych budynków wielorodzinnych. Poprosił, aby
mogli oni rowerem dojeżdżać do pracy.
Radna W. Gil zapytała, czy można przybliżyć termin, w jakim musimy się wyprowadzić
z budynku przy ul. Fabrycznej.
Radny D. Dryjański zapytał, do kogo należy skrawek gruntu.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pan Grzegorz Knappe odpowiedział, że należy on do
Miasta, tylko w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę
wielorodzinną i na dzień dzisiejszy nie można tam niczego pobudować. Nie planujemy tam
budowy naszych obiektów.
Radny D. Dryjański zapytał, czy OSP jest w Krajowym Systemie i jeżeli powstanie tam remiza
strażacka, to kto będzie płacił dzierżawę.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o ten kawałek gruntu, to on cały czas należy do
Miasta i Gminy. Jesteśmy na etapie zmian miejscowego planu, który przewiduje tereny
potrzebne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. Koszt utrzymania wszystkich jednostek OSP
spoczywa na Mieście i Gminie Pleszew. Krajowy System dostaje niewielkie środki od
administracji rządowej, natomiast wynajem, zakup i utrzymanie jest w gestii Miasta i Gminy.
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Pan Grzegorz Knappe powiedział, że posiadamy ok. 70,
80 samochodów i część z nich wymaga mycia cotygodniowego. Będzie więc jedno stanowisko
dla samochodów ciężarowych w połączeniu ze stacją diagnostyczną. Powiedział, że jest pomysł
na tę stację, ale nie chce go upubliczniać. Ul. Fabryczną musimy opuścić do końca 2020 roku.
Przeliczyliśmy, że budynek piętrowy będzie droższy, poza tym część tego budynku jest
wykorzystywana przez pracowników. Trzeba by wtedy zorganizować jedne szatnie na dole,
drugie do góry. Organizacyjnie okazało się, że lepszy będzie budynek parterowy.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032,
Skarbnik J. Ciupa powiedziała, że zmiana w uchwale wynika z tego, że dostaliśmy dodatkowe
pieniądze z subwencji oraz zmniejszenie zadań zleconych dotyczących dożywiania, zasiłków
i składek ZUS dla osób podlegających ubezpieczeniu. W związku z tym, że zbliża się końcówka
roku i musimy doprowadzić do wykonania budżetu wcześniej, planowana sesja będzie
19 grudnia, to konieczne jest dokonanie autopoprawki wynikającej z zarządzeń Wojewody
i Ministerstwa. Zostały przyjęte również dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności
uczęszczające do Przedszkola Ochronka i jedno dziecko uczęszczające do Niepublicznego
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Przedszkola w Sowinie Błotnej. W dniu 3 grudnia przyszło pismo z edukacji i stała się
konieczność dokonania zmiany, ponieważ do 15 grudnia musimy rozliczyć dotacje, aby
stowarzyszenia i inne jednostki mogły wydać pieniądze. Zamierzamy jeszcze w tym roku
ogłosić dotacje dla stowarzyszenia i zachodzi potrzeba zwiększenia planu dla organizacji
pozarządowych. Wynika to z faktu, że 21 dni musimy czekać, aby rozstrzygnąć przetarg,
dlatego niezbędne autopoprawki są konieczne.
Radny G. Jenerowicz zapytał, czy zmiana kwoty Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
z 300 000 zł na 320 000 zł to konkretna kwota na konkretny cel.
Skarbnik J. Ciupa odpowiedziała, że to zadanie jest realizowane w przeciągu dwóch lat. Na rok
2020 jest przewidziana kwota 170 000 zł, a na rok 2021 – 150 000 zł.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do zmiany 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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Głosowano w sprawie:
zmiany 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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/135/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 6
protokołu.
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b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
Skarbnik J. Ciupa powiedziała, że łącznie omówiła wszystko przy uchwale dotyczącej
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/136/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy
Pleszew na rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu.
c) 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,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że w październiku podejmowaliśmy uchwalę
dotyczącą zmiany opłat za odpady komunalne. Regionalna Izba Obrachunkowa na
wczorajszym posiedzeniu stwierdziła nieważność tej uchwały ze względu na art. 6k ust. 3, na
który się powołaliśmy a nie zmieniliśmy zapisów w dotychczasowej uchwale. Jest
przedstawiona uchwała uwzględniająca zastrzeżenia. Stawka pozostaje bez zmian, czyli
18,50 zł dla odpadów segregowanych, natomiast dla odpadów niesegregowanych, bądź
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niewłaściwie segregowanych, zgodnie z ustawą powinniśmy przyjąć stawkę w wysokości od
dwukrotności do czterokrotności wysokości stawki za odpady segregowane. Proponujemy
stawkę w kwocie 40 zł, czyli taką powyżej dwukrotności. Aby można było rozpisać
odpowiednie przetargi, proponujemy podjąć dzisiaj uchwałę. Wiemy, że do września
przyszłego rok, zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawie, musimy podjąć
inne uchwały dostosowujące do zgodności z przepisami nowej ustawy. Zmiany uchwał będą
wprowadzane w przyszłym roku, natomiast w grudniu odbędzie się jeszcze spotkanie, na
którym przedyskutujemy te zmiany.
Radny E. Kowcuń zaproponował, aby uzasadnienie opinii RIO uchylającej tę uchwałę
przedłożyć w formie kserokopii do wglądu. Poprosił o 15 min przerwy w celu zapoznania się
z tą opinią.
Burmistrz A. Ptak poprosił o 15-20 min przerwy.
Nastąpiła przerwa w obradach.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jeżeli są jeszcze jakieś pytania do podanej
uchwały, to prosi o ich zadawanie.
Radny E. Kowcuń powiedział, że w trakcie przerwy wątpliwości zostały rozwiane i że idziemy
w dobrym kierunku z korzyścią dla mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że musimy głównie iść
z korzyścią dla środowiska, bo inaczej „utoniemy” w śmieciach. Głównym problemem jest
segregacja.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek poprosił media, aby wybrzmiała informacje, że nowa uchwała
jaka zostaje dzisiaj podejmowana dotyczy podwyższonej stawki za niesegregowanie odpadów.
Są mieszkańcy, tacy, którzy zgłosili akces poprzez deklarację, że nie będą segregować śmieci.
Od wejścia w życie nowej uchwały, segregowanie śmieci jest obowiązkowe. W związku z tym,
te osoby będą wezwane do zmiany deklaracji, ponieważ naliczane będą opłaty tylko za odpady
segregowane. Podwyższona opłata za opłaty niesegregowane będzie dotyczyć tych osób, które
nie segregują odpadów, czyli podczas kontroli zostanie wykazane, że te śmieci nie są
posegregowane.
Radny K. Szehyński powiedział, że stwierdzenie, ze idziemy w dobrym kierunku nie jest
najlepsze, ze względu na to, że musimy wysoko podnieść opłaty. Kiedyś była kwota 30 zł od
tony, a teraz podatku od śmieci jest 270 zł. Obciąża to mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew.
My jako radni musimy to wykonać i zebrać pieniądze od mieszkańców. Niektórzy myślą, że
moglibyśmy to inaczej zrobić, ale trzeba sobie to uświadomić. My jedynie robimy to co
musimy, ale że idziemy w dobrym kierunku nie można powiedzieć. Jedyny dobry kierunek to
zebranie pieniędzy i przekazanie ich w formie daniny do państwa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna podkreśliła, że śmieci musza się
samofinansować. Jak nie będziemy segregować, to ceny będą jeszcze większe. Za chwilę,
odbiorca też nas będzie kontrolował, czy w pojemnikach, gdzie mają być odpady segregowane,
rzeczywiście się takie znajdują. Dodała, że zna gminy, w których bardzo segregowany jest
plastik, bo zapłaciły karę za brudne plastiki. Dotyczy to Konina.
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Radna E. Hyla zapytała, czy zdążymy poinformować mieszkańców do końca roku. Chodzi
o to, żeby później nie było sytuacji, że od stycznia mają kary do zapłacenia, a my nie dotarliśmy
do nich z informacją, że od 1 stycznia muszą te śmieci już segregować.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział że zmiany w opłatach nie są związane z podatkiem.
Opłata marszałkowska za odpady składowane była sukcesywnie podwyższana. Obecnie będzie
wynosiła faktycznie 270 zł.
Odpady segregowane nie są zerową stawką, nie zarabiamy nic na nich. Najtańsze odpady
posegregowane kosztują nas 10 zł za tonę, jest to plastik, papier, szkło. Za dobrze
posegregowane odpady płacimy 10 zł za tonę, natomiast jeżeli są one źle posegregowane, jest
to odpad zanieczyszczony i płacimy podwyższone opłaty w zależności od tego jakie to
zanieczyszczenie jest. Mieliśmy tak miesiąc temu, gdy opłata za papier była podwyższona ze
względu na to, że nie znajdował się tam tylko papier, ale i inne rzeczy. Musieliśmy zapłacić
opłatę podwyższoną. Każdy odpad coś kosztuje, natomiast im lepiej segregujemy, tym te koszty
są niższe. Dzisiaj płacimy 410 zł za odpady zmieszane. Jeżeli z nich wysegregujemy papier,
szkło to płacimy 10 zł, czyli 400 zł zaoszczędzamy. Im mniej będzie odpadów zmieszanych,
tym koszty będą mniejsze. Jeżeli chodzi o wypowiedź radnej E. Hyli, to raczej wszyscy już
słyszeli o tym, że nowa ustawa wprowadziła obowiązek segregacji. Poprosił media, by tę
informację również przekazać mieszkańcom.
Radny K. Szehyński powiedział, że opłatę marszałkowską potocznie nazwał podatkiem, ale nie
zmienia to faktu, że kilka lat temu ta opłata wynosiła 30 zł, a w tej chwili wynosi 270 zł.
Radny E. Kowcuń powiedział, że w dbałości o środowisko musi być motywacja, ale ciągłe
podnoszenie stawek nie jest tą motywacją. Oprócz dbałości o środowisko, musimy tez dbać
o budżety domowe naszych mieszkańców. Można zmniejszyć ilość odpadów poprzez budowę
kompostownika, sita odsiewającego, czy zmiany systemu poprzez osobne odbieranie popiołu
w okresie opalania, by pokazać, że my jako Gmina też chcemy zmniejszać te opłaty, a nie tylko
przerzucać je na mieszkańców. Najważniejsza jest edukacja, ponieważ ciągle nie mamy tej
świadomości, że szkodzimy sobie i wpływamy na koszt tych śmieci. Za śmieci segregowane
tez płacimy i tez mogą one iść w górę. Dobrą drogą jest używanie pojemników wielokrotnego
użytku.
Radna W. Gil zapytała, czy jeżeli kontrola złapie kogoś na gorącym uczynku to czy te 40 zł jest
kwotą kary. Dodała, że wyszła książeczka o segregowaniu śmieci i pozwoliła sobie ją
skserować i rozdać mieszkańcom Lenartowic. Pojawiło się duże zainteresowanie i mieszkańcy
pytają, czy będzie więcej takich książeczek. Może byłoby warto skserować taką książkę
i rozdać? Istnieją materiały, których naprawdę ludzie nie wiedzą jak segregować.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że przychyla się do wypowiedzi radnego
E. Kowcunia. Największy problem to wszelkiego rodzaju folie. Nawołał do używania toreb
wielokrotnego użytku. Wprowadzamy nowe frakcje, które zbierane są selektywnie. Z frakcją
zieloną, którą wprowadziliśmy w zabudowie wielorodzinnej też mamy problem, ponieważ jest
ona zbierana w worki foliowe, które trafiają do pojemników. Nie jest to już wtedy selektywna
zbiórka. Raczej przystąpimy do odbioru selektywnego popiołów w momencie kiedy będzie się
tak zbiórka opłacała. Patrząc na cenniki na przyszły rok, jest to kwestia do rozmowy na
posiedzeniach komisji. Jeżeli mamy możliwość we własnym domu, to produkujmy tych śmieci
mniej, to jest również dobrym kierunkiem. Mając na względzie budżety domowe, musimy też
patrzeć na budżet Miasta i Gminy. Pewnych rzeczy nie da się uniknąć. Jeżeli chodzi
o kserowanie książeczek i innych opracowań to nie mamy takiej możliwości, ponieważ istnieją
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prawa autorskie, które tego zabraniają, natomiast pracujemy nad swoimi opracowaniami.
Drobne ulotki wielokrotnie przekazywaliśmy mieszkańcom. Tak więc ogólne zasady są
przekazywane. Musimy mieć nadzieję, że będzie lepiej i że mieszkańcy się przekonają, że
segregowanie spowoduje zmniejszenie wysokości opłat.
Radna M. Wysocka – Balcerek zapytała, czy miasto zamierza zrobić coś w kierunku
zagospodarowania folii rolniczych. Jest utworzony program przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego przystąpiła gmina Gizałki. Można z niego
uzyskać fundusze, ponieważ ilości tych folii są ogromne. Może się wydawać, że to nie dotyczy
gminy Pleszew, jednak na naszym terenie znajduje się dużo gospodarstw ogrodniczych. Czy
nasz Gmina podejdzie do tego tematu?
Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że już podeszła.
Radny E. Kowcuń zapytał, czy osoby, które zadeklarują, że segregują i dostaną karę w kwocie
40 zł, to czy będzie wydana jakaś decyzja administracyjna i na jak długi okres.
Radny J. Noskowski powiedział, że chciał odpowiedzieć radnej M. Wysockiej-Balerek, ale
odpowiedź już padła.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że system jest zmieniony. Jeżeli po kontroli okaże
się, że ktoś nie segreguje odpadów, zostanie ukarany za miesiąc, w którym został przyłapany.
Nie będzie trzeba składać deklaracji, ponieważ wszyscy są zobowiązani nową ustawą do
selektywnej zbiórki. Będzie wydana decyzja o podwyższonej opłacie i za dany miesiąc,
w którym dany właściciel lub grupa osób nie będzie segregować odpadów, zapłaci
podwyższoną cenę.
Zebraliśmy ankiety od rolników ogrodników w sprawie zbiórki folii i sznurka
snopowiązałkowego. Zgłoszonych zostało ponad 100 ton do odbioru. Do 20 grudnia mamy czas
na złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dotacje w wysokości
50 gr od kilograma. Opłata pobierana od przedsiębiorców będzie wyższa, stąd też w zapytaniu
była zapisana informacja dla rolników, czy są w stanie dopłacić do odbioru. Dostaliśmy
informację, że są w stanie dopłacić, więc jeżeli zrobimy przetarg o odbiór, to będziemy
informować rolników. Po przetargu, realizował to będzie przedsiębiorca prywatny, nie będzie
to w ramach zbiórki odpadów.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że w zakresie selektywnej zbiórki odpadów swoje działania
podejmuje także Straż Miejska. W ostatnim roku jest skoncentrowana na inwentaryzacji
palenisk. Przeprowadzono ok. 2 000 takich inwentaryzacji. Było 188 interwencji, jeżeli chodzi
o spalanie śmieci, 386 kontroli selektywnej zbiórki odpadów, 35 pouczeń i 28 mandatów.
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: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/137/2019 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 8 protokołu.
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Burmistrz A. Ptak przedstawił, jak na przestrzeni 3, 4 lat zmieniały się przykładowe dochody
i wydatki gminy. Omówił dwie drogi oraz wzrost cen materiałów budowlanych. Powiedział, że
we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew (szkoły, Urząd Miasta,
MGOPS, instytucje kultury) wynagrodzenia wzrosły z 31 680 000 zł do 36 mln zł, czyli
o 14,5%. Nastąpił wzrost o 35% dochodów z PIT-u w porównaniu z rokiem 2015 i 2018. Na
koniec grudnia będziemy mieć informacje o pieniądzach, które w tym roku fatycznie wpłynęły
do Gminy. W 2015 roku PIT wynosił 17 162 000 zł, a w 2018 roku wzrósł do 23 mln zł.
Przeprowadziliśmy symulację, aby sprawdzić ile przy wzroście 4 gr w przypadku budynków
mieszkalnych za m2, 90 gr przy działalności gospodarczej. W przypadku mieszkania w bloku
50 m2, do tej pory wychodzi rocznie 28 zł, po podwyżce 30 zł, co daje rocznie 2 zł podwyżki.
Przyjęcie tej uchwały spowoduje, że w budżecie Gminy powinno znaleźć się ok. 500 tys. zł.
Każda podwyżka jest trudna, ale ta jest akceptowalna.
Radny E. Kowcuń zapytał się o podatek rolny. Zawsze podejmowaliśmy uchwałę o obniżeniu
górnej stawki. Jak będzie się kształtowała wysokość podatku rolnego, skoro takiej uchwały nie
podejmujemy? Czy w pozostałych podatkach jest bez zmian?
Kierownik Referatu Podatków i Opłat Pani Violetta Skrzypczak wytłumaczyła, że stawka
podatku rolnego wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2019 r.
stawka wynosiła 135,90 zł/ha, a w 2020 r. będzie wynosiła 146,15 zł.
Radna W. Gil powiedziała, że dla działalności gospodarczej nie jest to mała podwyżka. Jest
tutaj mowa o 100 m2, ale jeżeli ktoś ma naprawdę duże pomieszczenia to jest to znaczna kwota.
Dodała, że chciałaby to poddać pod dyskusję, bo jest to jednak 90 gr/m2.
Radny E. Kowcuń powiedział że zgodzi się z każdym, kto powie, że jak rosną podatki to jest
niedobrze. Ceny usług i inwestycji, jakie musimy wykonywać jako Gmina cały czas wzrastają.
Chcąc dalej rozwijać Miasto, podniesienie podatku staje się konieczne. Dodał, że mimo, że
prowadzi działalność gospodarczą, zdecyduje się za głosowaniem za podniesieniem podatków,
ponieważ tylko popularne decyzje łatwo się podejmuje.
Radna J. Molska powiedziała, że jest osobą, która ma dość dużą powierzchnię na działalność
gospodarczą. Dodała, ze przed sesją spotkała się z zarzutem i żądaniem bronienia
przedsiębiorców i zagłosowania przeciw. Niepopularne decyzje musimy wziąć na swoje barki.
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Powiedziała, że nigdy nie występowała z wnioskiem o zwolnienie z płacenia podatku, a podatki
płaci tak samo jak inni przedsiębiorcy i mieszkańcy. Dodała, że zagłosuje za.
Burmistrz A. Ptak podziękował za deklaracje. Dodał, że uzasadnienie jest sygnowane przez
niego, bo tak stanowi prawo, a stawki, które są zaproponowane są jego autorstwa.
Radna W. Wysocka – Balcerek powiedziała, ze również prowadzi działalność gospodarczą, ale
zagłosuje za, ponieważ istnieją takie sprawy, na które musimy się zgodzić, ponieważ jest to
potrzebne do prowadzenia działalności w innym zakresie. Jest to decyzja ciężka, ale ma prośbę
do władz, aby tam gdzie mogą szły na współpracę i na dobre decyzje w stosunku do naszych
przedsiębiorców. Pomoc Miasta i otwartość w stosunku do przedsiębiorców jest potrzebna.
Radny E. Kowcuń zapytał, jaka była wysokość stawki w przypadku udzielenia świadczeń
zdrowotnych związanych z działalnością. Teraz mamy 4,87 zł, a wcześniej jaka była to stawka?
Czy są ujęte przychodnie i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą leczniczą?
Powiedział, że ta stawka jest zbyt niska w tej chwili, w porównaniu do innych podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Zasugerował, aby podnieść ten podatek.
Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że wcześniej była to stawka 4,61 zł. Problem jest w tym, że
stawka 4,87 zł to stawka maksymalna.
Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń,
Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita
Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Szehyński
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Radni E. Kowcuń i K. Szehyński poprosili o przeprowadzenie ponownego głosowania,
ponieważ popełniono błąd.
Radca prawny Pan Jan Półtorak powiedział, że głosowanie zostało przeprowadzone. Można co
najwyżej zmienić uchwałę na następnej sesji.
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/138/2019 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu.
e) 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
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pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019,
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
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,
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/139/2019 w sprawie 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. Uchwała stanowi
załącznik nr 10 protokołu.
f) 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,
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
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,
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 GralaKałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń,
Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita
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Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota
Żarnowska
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/140/2019 w sprawie 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. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 protokołu.
g) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października
2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2020,
Burmistrz A. Ptak powiedział, że ta uchwała została przygotowana z założeniem, że uchwalimy
dzisiaj budżet. W związku z tym, kwotę 2 320 316 zł zmieniamy na 2 312 316 zł,
a z uzasadnienia wykreślamy zadanie, które ma 8 000 zł. Zostanie ono dodane po przyjęciu
budżetu na rok 2020.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 października 2019 r. 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
Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.
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
Wyniki imienne:
ZA (20)
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/141/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu.
h) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
Radny K. Szehyński zapytał, czy zapis 350 tys. zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia
obsługiwać będzie budynek lub budynki wielorodzinne jest nowy, czy był taki zapis już
używany. Czy są wnioski, że ktoś chce budować taką oczyszczalnię na terenie Miasta i Gminy?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że ten zapis funkcjonował w poprzedniej uchwale.
Były takie wnioski, ale nie wszystkie dokumenty, które były wymagane wpłynęły. Dotyczyły
one nieruchomości wielolokalowych w Bógwidzach i Bronowie. Te podmioty są
zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni dla nieruchomości, dla których
w najbliższym czasie nie będziemy budować sieci kanalizacyjnej.
Głosowano w sprawie:
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć
polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/142/2019 w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu.
i) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
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Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że niedawno stwierdziliśmy wygaśnięcie gimnazjów.
W regulaminie przyznawania stypendiów funkcjonowaliśmy w oparciu o szkoły
ponadgimnazjalne. W tej chwili mamy absolwentów szkół podstawowych, dlatego pojawia się
zapis „szkoły ponadpodstawowe”.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że zgłaszał swoje wątpliwości już na posiedzeniu komisji.
Stypendia zawsze traktował w ten sposób, że są to stypendia dla osób, które chodzą do szkół
Miasta i Gminy Pleszew. Okazuje się, że stypendium przysługuje również tym uczniom, którzy
nie chodzą już do szkół podstawowych, ale są uczniami drugiej, trzeciej lub nawet czwartej
klasy szkoły ponadpodstawowej. Przyznajemy stypendium uczniom szkół, dla których
prowadzącym organem nie jest Miasto i Gmin. Pleszew, czyli wykraczamy poza nasze
kompetencje. Dodał, że zorientował się jak to wygląda, np. gmina Gołuchów funduje stypendia
wszystkim swoim uczniom, mimo to, że nie uczęszczają do szkół na terenie gminy Gołuchów,
niektóre miasta fundują stypendia dla swoich studentów. Powiedział, że uważa, że jeżeli
chcemy, aby stypendia dostawali uczniowie, którzy nie chodzą do szkół prowadzonych przez
Miasto i Gminę Pleszew, to powinniśmy zadbać o wszystkich, którzy z tych szkół wychodzą.
Zaproponował, aby w tej uchwale słowa „uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta
i gminy Pleszew” zmienić na „zameldowani na terenie Miasta i Gminy Pleszew lub
uczęszczający do szkół położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. Byłoby to bardziej
sprawiedliwe rozwiązanie.
Radna E. Hyla potwierdziła wątpliwości radnego G. Jenerowicza na komisji. Dodała, że należy
uczniów wynagradzać, ponieważ od 2016 r. uczniów szkół ponadpodstawowych
z osiągnięciami było trzech. W skali budżetu jest to znikoma kwota.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że jesteśmy odpowiedzialni za dzieci uczęszczające do szkół
prowadzone przez Miasto i Gminę Pleszew. Kilka lat temu stwierdziliśmy, że warto docenić
również młodzież, która uczęszcza do pleszewskich szkół, mimo, że nie są one prowadzone
przez Miasto. Powiat otrzymuje na te dzieci subwencję oświatową, natomiast w sytuacji niżu
demograficznego dzieci z Pleszewa wybierają jednak szkoły poza Miastem i Gminą Pleszew.
Daje to możliwości pozyskiwania subwencji oświatowej sąsiednim miastom. W Kaliszu są
stypendia dla uczniów szkół średnich, ale zameldowanych, zamieszkujących miasto Kalisz.
Pozostawienie takiego rozwiązania da możliwość żeby wspierać tych, co chodzą do szkół na
terenie Miasta i Gminy Pleszew, nawet jeżeli nie są one prowadzone przez Miasto tylko przez
Powiat.
Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że na przestrzeni lat było to troje uczniów. Nie jest to
żadne obciążenie dla samorządu. Zwróciła uwagę na to, w jaki sposób promuje się Miasto
i Gminę Pleszew. Są to dzieci, które osiągają laury poza miastem, co jest bardzo trudne do
osiągnięcia. Nasi uczniowie są inaczej traktowani, ponieważ maja trzy możliwości otrzymania
stypendium, za wysokie wyniki w nauce, zostanie laureatem, finalistą, albo za otrzymanie 95%
na egzaminie zewnętrznym, np. na egzaminie ósmoklasisty. Jeżeli chodzi o uczniów szkół
ponadpodstawowych, to mogą oni dostać stypendium tylko, gdy osiągną tytuł laureata albo
finalisty.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że nie podważa tego, że uczniowie powinni dostawać
stypendium. Jego zmiana polega na poszerzeniu „katalogu”. Dodał, że wie, że jeżeli nasz uczeń
idzie do szkoły do Kalisza, to Kalisz dostaje na niego subwencję, ale jego rodzice PIT
odprowadzają u nas. Poza tym, takich uczniów jest mało, więc nie są to duże pieniądze. Chodzi
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o to, aby była taka możliwość dla wszystkich zameldowanych na terenie Miasta i Gminy
Pleszew.
Radna W. Gil powiedziała, że ustalona nagroda jest za to, że uczeń został w naszym mieście
i tu uczęszcza do szkoły.
Burmistrz A. Ptak zaproponował, by przyjąć tę uchwałę w kształcie takim, w jakim jest,
natomiast można skierować ją do analizy Komisji Oświaty i Kultury. W każdej chwili można
ją rozszerzyć.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że przyznanie nagród tym,
którzy uczą się w Kaliszu, czy w innym mieście będzie reklamą naszego miasta. Byłby to
z naszej strony gest wobec uzdolnionego dziecka.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że propozycja Pana Burmistrza jest dobrym rozwiązaniem.
Radny K. Szehyński powiedział, że nie jest zwolennikiem tego, aby uczniowie, którzy nie
uczęszczają na terenie Miasta i Gminy Pleszew dostawali stypendia. Jego zdaniem, jeżeli ktoś
na wyjazdach bierze udział w konkursach to reprezentuje swoją szkołę i to ona powinna go
docenić.
Głosowano w sprawie:
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
form i zakresu tej pomocy,
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/143/2019 w sprawie określenia szczegółowych
warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu.
j) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz,
Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że uchwała powstała na wniosek dyrektora, który
będzie nieobecny przez dłuższy czas w pracy. W porozumieniu z wicedyrektorem Przedszkola
„Słonecznego” złożono prośbę, aby zwolnić wicedyrektor z obowiązków dydaktycznych, aby
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mogła przejąć odpowiedzialność za funkcjonowanie placówki. Rozpatrywano inne
rozwiązania, ale generowały one problemy wewnątrz jednostki.
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: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/144/2019 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 15 protokołu.
k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny
2019/2020,
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny
2019/2020,
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/145/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020. Uchwała stanowi załącznik
nr 16 protokołu.
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l) zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
Radna J. Molska zapytała jak zmienią się liczebnie te osiedla, jeżeli nastąpi przeniesienie ulic.
Radna D. Żarnowska zapytała, dlaczego jest to wprowadzane w takim momencie. Każdy zarząd
osiedla ma zasoby finansowe i zadania.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że wpłynął wniosek mieszkańców osiedla. Zostały
przeprowadzone konsultacje społeczne i w zasadzie Rada Miejska może to podjąć a nie musi.
Sekretarz E. Świątek powiedziała, że uchwała dotyczy siedmiu ulic z osiedla „Wokół Wieży”,
łącznie 302 mieszkańców. Podpisy na wniosku złożyły 122 osoby, natomiast w konsultacji
wzięło udział 60 osób. Osiedle „Jordanowskie” na chwilę obecną liczy 1098 mieszkańców,
a „Wokół Wieży” – 1647. Uwzględniając przejście tych ulic, mniej więcej liczba mieszkańców
ulegnie wyrównaniu.
Radny D. Dryjański powiedział, że jeżeli radna D. Żarnowska ma wątpliwości, to na wniosek
Miłośników Ziemi Pleszewskiej prosi o 5 min przerwy.
Nastąpiła krótka przerwa w obradach.
Radny D. Dryjański wniósł wniosek formalny o zdjęcie powyższej uchwały z porządku obrad.
Radny E. Kowcuń powiedział, że kiedyś zgłaszał uwagi do niektórych punktów i załączników
zawartych w Statucie. Poprosił, aby się temu przyjrzeć.
Radna E. Hyla powiedziała, że w związku z tym, że uchwała dotyczy jej osiedla, to wstrzyma
się od głosowania.
Radny K. Szehyński zapytał, dlaczego mamy zdjąć tę uchwałę z dzisiejszych obrad.
Radny D. Dryjański powiedział, że po dyskusji z koleżankami i kolegą z klubu Miłośników
Ziemi Pleszewskiej, zdecydowaliśmy, aby przedyskutować tę uchwałę i wnieść ją być może na
kolejną sesję.
Radny B. Kaczmarek powiedział, że nie rozumie zmiany decyzji. Wszystko było wyjaśniane
na komisjach. Przychylaliśmy się do tego, że jeżeli jest taka wola mieszkańców, to będziemy
to zmieniać. Dlaczego taka decyzja nie padła wcześniej i dlaczego została ta uchwała
wprowadzona w ogóle na sesję?
Radna D. Żarnowska powiedziała, że jest taka decyzja, ponieważ takie rzeczy załatwia się jak
powstaje nowy zarząd osiedla, albo przy końcówce urzędowania zarządu, ponieważ wiadome
jest, że każdy ma jakieś plany finansowe, plany wobec mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że nie do końca tak jest.
Można wprowadzać zmiany także w czasie urzędowania zarządu.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że zgadza się na zdjęcie uchwały z porządku obrad, ale prosi by
weszła ona na sesję w dniu 19 grudnia.
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Radny B. Kaczmarek powiedział, że poprze ten wniosek, ale powyższy temat nie pojawił się
dzisiaj. Były komisje, była sprawa omawiana i nagle chwilę przed głosowaniem pojawia się
problem. Jego zdaniem, jeżeli mieszkańcy mają taką wolę to powinniśmy ją uszanować,
a w jaki sposób do tego doszło to już nie jego sprawa.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że wrócimy do tego tematu,
bo w trakcie dyskusji okazuje się, że wiele osiedli posiada niefortunne podziały. Miasto się
rozbudowało i można by dokonać zmian na innych osiedlach.
Głosowano wniosek w sprawie:
zdjęcia uchwały z porządku obrad w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.
Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (16)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela GralaKałużna, Piotr Hartleb, Błażej Kaczmarek, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska,
Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata
Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Karol Szehyński
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Porządek obrad przestawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XIII/2019 z dnia 24 października 2019 r. i Nr XIV/2019
z dnia 14 listopada 2019 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Koncepcja rozwoju budynku wielorodzinnego.
6. Koncepcja rozbudowy Przedsiębiorstwa Komunalnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2019 – 2032,
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019,
c) 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,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) 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,
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f) 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,
g) zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy
Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020,
h) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków,
i) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym
dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
j) zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz,
k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na
rok szkolny 2019/2020,
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
10. Sprawy różne.
Głosowano wniosek w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad.
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 GralaKałużna, Piotr Hartleb, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Maciej Ładziński, Kinga
Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Elżbieta Hyla, Eryk Kowcuń
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
8. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
Radny E. Kowcuń powiedział, że w pierwszym kwartale powinniśmy zająć się tym, co już nam
zajęło trochę czasu, a mianowicie gospodarką odpadami. Poprosił o powołanie zarządzeniem
komisji śmieciowej.
Radny G. Jenerowicz powiedział, że brakuje w planie np. organizacji transportu publicznego.
Mieliśmy spotkanie na temat transportu w Pleszewie i jest to spory problem, nie tylko Gminy,
ale całego Powiatu. Może warto byłoby wprowadzić taki temat. Dodał, że zastanawia się, czy
warto rozpatrywać politykę senioralną jako coś oddzielnego, czy nie lepiej byłoby zająć się
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problemem mieszkańców z różnych punktów widzenia. Jeżeli chodzi o punkt 3, to chciałby
żeby to nie było tylko podsumowanie, ale żeby ten temat potraktować jako wstęp do tego, co
zrobić, aby dalej dążyć do wzmacniania tych działań na rzecz ochrony środowiska.
Zaproponował także, aby wprowadzić punkt, który dotyczyłby koncepcji organizacji Miasta
sprzyjającej równouprawnieniu wszystkich użytkowników.
Burmistrz A. Ptak powiedział, ze nie chce, aby doszło do sytuacji, że wyczerpiemy wszystkie
tematy, ponieważ jesteśmy na początku kadencji. Zaproponował, aby pozostawić podane
tematy i uzupełnić je o transport publiczny, natomiast nie ruszać polityki senioralnej, ponieważ
Z-ca Burmistrza I. Świątek ma już wypracowane pewne rozwiązania i konsultuje je z Radą
Seniorów. W planie pracy nie ma tematów, które na pewno pojawią się na sesji, tj. prezentacja
badań dotyczących uzależnień u młodzieży. Być może podejmiemy się zbadania potrzeb
mieszkańców. Dodał, że regulamin komisji był zmieniany na początku kadencji, dlatego
zaproponował, aby temat śmieci pozostał w Komisji Bezpieczeństwa, natomiast żeby o jej
posiedzeniu byli informowani wszyscy radni. Kwestia organizacji ruchu jak najbardziej może
się pojawić. W przyszłym roku będziemy mieć jeszcze dużo materiału, który powstanie
w ramach Projektu „Smart”.
Radna B. Gawrońska powiedziała, że jeżeli będziemy mieć wyniki badań młodzieży, to żeby
odciągnąć te dzieci od uzależnień i namówić do sportu, rekreacji.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2020.
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 GralaKałużna, 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
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NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że jeżeli dojdą jakieś pilne
tematy, to zawsze plan pracy można zmienić.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
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 GralaKałużna, 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
NIEOBECNI (1)
Piotr Kusiakiewicz
10. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że odbyło się posiedzenie
Kapituły Człowieka Roku i został zmieniony regulamin. W Kapitule mogą uczestniczyć
również radni i po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowej. Jeżeli chce któryś
z radnych uczestniczyć w Kapitule to może złożyć deklaracje. Wszystkiego można się
dowiedzieć u Pana Adama Staszaka. Można również zgłaszać osoby, którym należy się być
nominowanym do uzyskania tytułu „Człowieka Roku”.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaproponował, aby 16 grudnia odbyła się komisja dotycząca
gospodarki odpadami, w celu ustalenia kierunków działania związanych ze zmianami, które
wprowadzone zostały nową ustawą. W e-mailu zostaną przedstawione tematy, które będziemy
omawiać.
Burmistrz A. Ptak zaprosił radnych na otwarcie drogi Pleszew-Tomaszew-Korzkwy, które
odbędzie się w dniu 9 grudnia o godzinie 9:00 przy ul. Szenica.
Radny E. Kowcuń zapytał jak wygląda projekt odkrycia Neru w okolicach ul. Targowej,
Kolejowej.
Gdy wprowadzaliśmy uchwałę o budżecie dla osiedli, to mówiliśmy, że stawka będzie
sukcesywnie wzrastać. Czy możemy liczyć na podniesienie tej stawki, kiedy zostałaby
podniesiona i o ile?
Ilu jest pracowników spoza Miasta i Gminy Pleszew w sferze budżetowej w samych
jednostkach podległych ratuszowi i pomocniczych oraz w spółkach, których właścicielem jest
Miasto? Poprosił o odpowiedź na piśmie.
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Ogłosiliśmy przetarg dotyczący budowy szeregowców przy ul. Kaliskiej. Kwota przewyższa
o niecałe 3 mln zł wartość tego, czego jako PTBS chcieliśmy przeznaczyć na ich budowę. Czy
zdecydujemy się podwyższyć tę kwotę i budować szeregowce?
Kiedy nastąpi realne oddanie mieszkań w budynku położonym na dworcu PKS? Czy nadal dwa
lokale są wolne? Czy jeżeli nie znajdą one nabywców to wiemy jak je zagospodarować?
Radny D. Dryjański powiedział, że w maju będą przeprowadzane wybory prezydenckie. Na
terenach wiejskich znajdują się sale wiejskie, w których tworzone są lokale wyborcze. Okres
majowy to okres komunijny, dlatego sale są pozajmowane już 3 lata naprzód. Dodał, że nie
odmówi osobie, która 3 lata temu zgłosiła komunię na danej sali. Taka sytuacja miała już
miejsce.
Zapytał radnego M. Ładzińskiego, czy były przeprowadzone rozmowy z Posłem w ramach
wiatraka w Piekarzewie.
Radna K. Melka zwróciła się do Pana Burmistrza z wnioskiem w imieniu sołtysów, którzy
widzą potrzebę organizowania cyklicznych spotkań z Burmistrzem i z instytucjami związanymi
z rolnictwem.
Radny M. Ładziński odpowiedział, że problem został zgłoszony Panu Posłowi Ławniczakowi,
który obiecał zająć się szerzej tą sprawą. Jeżeli dojdzie do spotkania w najbliższym czasie to
poprosi radnego D. Dryjańskiego o uczestniczenie w nim. Dodał, że wszystkich chętnych
radnych także powiadomi.
Radny E. Kowcuń zwrócił się z prośbą do Z-cy Burmistrza A. Jedruszka o przesłanie wszystkim
radnych uchwał, rozporządzeń itd. dotyczących gospodarki odpadami.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że stawki dotyczące osiedli przeanalizujemy i damy odpowiedź.
Przygotujemy również informację o liczbie pracowników spoza Miasta i Gminy Pleszew. Jeżeli
chodzi o szeregowce to kwota i tak jest niższa od poprzednich przetargów. Teraz wychodzi
ok. 5 tys. zł za m2, jest to kwota raczej nie do przyjęcia. Będziemy analizować w dalszym ciągu
tę sytuację. Spotkanie z sołtysami jest planowane jeszcze w grudniu. Prócz tego raz na kwartał
takie spotkania będą się odbywały.
Z-c Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że na temat okrycia Neru długo dyskutowaliśmy.
Zwróciliśmy się z wnioskiem do Wód Polskich. Niestety otrzymaliśmy negatywną odpowiedź.
Około 2 tygodnie temu rozmawiał razem z Z-cą Burmistrza I. Świątek oraz z Zastępcą
Dyrektora Oddziału Poznańskiego. Negatywny odzew Wód Polskich dotyczy w szczególności
finansów, bo nasz wniosek dotyczył zgody na odkrycie, ale również partycypacji w części
kosztów. Dostaliśmy ustne zapewnienie, że Wody Polskie jeszcze raz pochylą się nad tą
sprawą. Niestety, do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź. W związku z realizacją
projektu na rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w starej części miasta, jesteśmy
zobowiązani odprowadzić wody opadowe do Neru, ale nową rurą. Jest na to zadanie projekt.
Im dłużej czekamy na odpowiedź, tym szanse są mniejsze, ponieważ Przedsiębiorstwo
Komunalne realizując projekt będzie zmuszone w przyszłym roku sprowadzić tę kanalizację do
Neru poprzez trzecią nitkę.
Jeżeli chodzi o materiały na komisję śmieciową, to nie ma problemu żeby wysłać je w e-mailu.
Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pan Artur Stańczyk
powiedział, że jeżeli chodzi o budynek na Placu Powstańców Wielkopolskich, to inwestycja
dobiega końca. Jedynym problemem jest podłączenie elektryczności do lokali mieszkalnych.
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Odpowiednie wnioski zostały złożone do energetyki. Jak tylko liczniki będą podłączone
w mieszkaniach, to nabywcy dostaną informacje i będą mogli wpuścić do mieszkań swoich
fachowców. W tej chwili zostały dwa puste mieszkania, jedno poniżej 80 m2 i jedno powyżej
90 m2. Wszystkie informacje można uzyskać w PTBS-ie lub na stronie internetowej.
Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady:

Klaudia Witek

Adela Grala – Kałużna

Przygotował(a): Klaudia Witek
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej,
Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy,
Załącznik nr 3 – lista obecności Sołtysów,
Załącznik nr 4 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli,
Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości,
Załącznik nr 6 – uchwała nr XV/135/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 – 2032,
Załącznik nr 7 – uchwała nr XV/136/2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew
na rok 2019,
Załącznik nr 8 – uchwała nr XV/137/2019 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,
Załącznik nr 9 – uchwała nr XV/138/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości,
Załącznik nr 10 – uchwała nr XV/139/2019 w sprawie 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,
Załącznik nr 11 – uchwała nr XV/140/2019 w sprawie 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
Załącznik nr 12 - uchwała nr XV/141/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie Programu współpracy Miasta
i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020,
Załącznik nr 13 - uchwała nr XV/142/2019 w sprawie określenia zasad udzielania
i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków,
Załącznik nr 14 - uchwała nr XV/143/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków
udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy,
Załącznik nr 15- uchwała nr XV/144/2019 w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku
realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
Załącznik nr 16 - uchwała nr XV/145/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020.
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