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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XVIII/2020 

 

XVIII sesja w dniu 27 lutego 2020 r.  

Obrady rozpoczęto 27 lutego 2020 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:35 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

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

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

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

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

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XVIII 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: 

   

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020  

z 20 stycznia 2020 r. 

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

2019 r. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

6. Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew. 

7. Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

8. Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu 

Komunikacyjnego.  

9. Regionalne Centrum Seniora. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2020 – 2023”,  

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

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

mieszkaniowego zasobu gminy, 

c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 

września  

2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

powiatu pleszewskiego" w roku 2020, 

d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 

e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół 

Wieży w Pleszewie, 

f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca  

2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Pleszew na lata 2017-2023,  

g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – południowym 

ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w 

Brzeziu, 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 

– 2032, 

i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, 

j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla 

     których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

11. Sprawy różne. 

3. Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020  

z 20 stycznia 2020 r. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów: Nr XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i Nr XVII/2020 z 20 stycznia 

2020 r.  
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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. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 

2019 r. 

Nie wniesiono uwag do sprawozdania.  

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

Nie wniesiono uwag do wydanych zarządzeń.  

6. Profilaktyka uzależnień wśród młodzieży Miasta i Gminy Pleszew. 

Z-ca Burmistrza I. Świątek na podstawie prezentacji, poinformowała zebranych, że 

zrealizowaliśmy zadanie w formie badania, by sprawdzić jak wygląda sytuacja związana  

z uzależnieniami młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew.  Próbę badawczą stanowiło około 

1000 dzieci na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Na 2000 uczniów ze szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych do badania przystąpiło 451 osób, natomiast jeżeli chodzi o dzieci z klas 

siódmych i ósmych to objęliśmy badaniem całą ich populację, czyli 539 osób. Dzieci badane 

były w środowisku szkolnym we wrześniu 2019 roku. Zadanie trwało 2 tygodnie. Celem było 

sprawdzenie, od czego dzieci mogą być uzależnione oraz jakie działania podjąć, by zmniejszyć 

liczbę uzależnień oraz zniechęcić dzieci do używek. Badaliśmy obszar związany z substancjami 

psychoaktywnymi, czyli alkoholem, papierosami, narkotykami, dopalaczami. Dużym 

problemem są również elektroniczne papierosy, komputery, telefony oraz dostęp do Internetu. 

Co ciekawe, okazuje się, że jeżeli dzieci mają wysoką samoocenę, to jest mniejszy problem z 

ewentualnymi kryzysami i podatnością na używki. 

  

W tym momencie na salę wszedł radny E. Kowcuń. Na sali znajduje się 21 radnych.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek kontynuowała omawianie powyższego tematu. Młode osoby myślą 

o sobie dobrze, pozytywnie. Jeżeli chodzi o samoocenę wyników w nauce, to co 10-te dziecko 

uważa, że jego osiągnięcia w nauce są niskie w porównaniu ze swoimi możliwościami. 

Większość uważa jednak, że ich wyniki są przeciętne lub dość wysokie. Czy dzieci chcą 

uczęszczać do szkoły? Okazuje się, że chętniej do szkoły chodzą uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Niestety, co trzeci uczeń „chodzi, bo musi”. Warto 

także wiedzieć, że nasza młodzież zwykle ma rodzeństwo. W mieście częściej pojawiają się 

dzieci, które są jedynakami, natomiast na wsi jest więcej rodzin wielodzietnych.  



4 

 

Z badań wynika, że kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn. Co trzecia ma wykształcenie 

wyższe. Wśród kobiet popularne jest również wykształcenie średnie, a u mężczyzn – zasadnicze 

zawodowe. Niepokojące jest to, że co czwarte dziecko nie wie, jakie wykształcenie ma jego 

rodzic.  

W granicach 80% - 90% dzieci uważa, że ma bardzo dobrą lub dobrą sytuację ekonomiczną. 

W opinii dzieci, relacja z rodzicami jest pozytywna. Zawiadamiają rodziców o tym, dokąd idą 

oraz kiedy wrócą, wspólnie rozwiązują problemy, przynajmniej jeden posiłek spożywają 

wspólnie, całą rodziną przy jednym stole.  

Dla ok. 70% dzieci i młodzieży głównym zainteresowaniem jest słuchanie muzyki.  

U młodzieży zainteresowaniami są również spotkania z rówieśnikami, przeglądanie stron 

internetowych, gry komputerowe, odrabianie lekcji, przygotowywanie się na kolejne zajęcia 

szkolne. U dzieci młodszych pojawiają się te same zainteresowania, ale korzystają one także  

z zajęć dodatkowych, głównie sportowych oraz z nauki języków obcych.  

Wiekiem, w którym dzieci i młodzież rozpoczynają próbować używek tj. alkohol i papierosy 

jest 12 lat, a narkotyki – 14 lat. Informację, że miały one kontakt z dopalaczami przekazało 

czworo dzieci. Zakłada się, że w wieku 17 lat na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 80% dzieci  

i młodzieży ma doświadczenia związane z używkami. Na pytanie, czy kiedykolwiek w życiu 

piłeś alkohol albo paliłeś papierosy, uczniowie klas 7 i 8 odpowiadali w większości „nie”, co 

stanowi 60% osób, a uczniowie szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w 16% 

odpowiadali negatywnie. Jeżeli chodzi o papierosy to w szkołach podstawowych odpowiadano 

„tak” w 23%, a w ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych – ponad 50%.  

Czy kiedykolwiek w życiu próbowałeś narkotyków lub dopalaczy? W obu przypadkach, w 

klasach 7 i 8 odpowiadano „nie”. Ok. 12,40%, czyli 64 uczniów szkół ponadpodstawowych 

odpowiedziało „tak”. Dziewczęta i chłopcy częściej piją alkohol, niż palą papierosy. Typowym 

alkoholem, który spożywa się na terenie naszego Miasta i Gminy jest piwo. Alkohol najczęściej 

spożywany jest w domach, papierosy pali się w parku, na ulicy, a narkotyki spożywa się 

również w parku, na ulicy, w dyskotece. Najpopularniejsze narkotyki to marihuana, haszysz, 

amfetamina, sterydy, leki uspokajające, leki nasenne. Polska młodzież jest na pierwszym 

miejscu w Europie pod względem zażywania leków uspokajających i nasennych. Dlaczego 

korzystają z używek? By być „spoko” i „na luzie”, „namawiają ich koledzy”, „nie chcą być 

inni”, „kręcą ich rzeczy zakazane”.  

Kolejne pytanie dotyczyło stopnia trudności zdobycia używek. Jeżeli chodzi o alkohol to jest 

on łatwy do zdobycia, papierosy – brak problemu zdobycia używki, narkotyki – dzieci młodsze 

uważają, że dostęp jest albo bardzo trudny albo trudny, dla dzieci starszych trudność  

w zdobyciu narkotyków się zmniejsza, dopalacze są trudne do zdobycia. Skąd biorą używki? 

Alkohol i papierosy – ze sklepów, podbierają rodzeństwu lub  rodzicom, narkotyki – kupują od 

kolegów lub są przez nich częstowani, dopalacze – przez Internet. 

Kolejnym uzależnieniem jest Internet. W 2016 roku, średnia czasu spędzanego w Internecie 

wynosiła 3h 40min. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych spędzają  

w Internecie średnio ponad 4h 15min, a młodsze 4h 2min. Bywają uczniowie, którzy spędzają 

ponad 9h w sieci.  

Dzieci i młodzież informują, że nie były obiektem sytuacji związanej z obrażaniem  

i poniżaniem w Internecie.  

Na pierwszym miejscu, uczniowie jako problem stawiają palenie papierosów (blisko 35%), na 

drugim – cyberprzemoc, na trzecim – picie alkoholu, później zażywanie narkotyków  

i dopalaczy. W latach 70. zużycie alkoholu na osobę wynosiło 5 litrów, natomiast w 90. –  

8 litrów, a w 2017 r. – 11 litrów. Dzieci i młodzież w większości zwracają się z pomocą do 

rodziców, co oznacza, że relacje są prawidłowe.  

Prawie połowa ankietowanych uczniów zgadza się z twierdzeniem „w zasadzie cały czas jestem 

online, na bieżąco otrzymuję informacje, reaguję na wiadomości”. Większość dzieci ma 
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wyraźne symptomy nawyku i uzależnienia od Internetu. Większość była świadkiem różnych 

form przemocy w Internecie, ale niekoniecznie dotykały one ich bezpośrednio. Blisko 90% 

badanych zna pojęcie cyberprzemocy i w razie problemu liczy na pomoc szkoły, co oznacza, 

że edukacja szkolna jest przeprowadzana dobrze. Obniża się wiek inicjacji Internetowej.  

W 2016 r. średnia tego wieku to 9 lat i 5 miesięcy, a w tej chwili jest to dziecko w wieku 6 lat 

i 10 miesięcy. 

Najbardziej rozpowszechnioną substancją jest alkohol, a najbardziej dostępny napój 

alkoholowy to piwo. Dostęp do tych używek jest najczęściej bardzo łatwy lub łatwy,  

a powodem korzystania z używek jest chęć nie wyróżniania się, poczucia atrakcyjności wśród 

kolegów i koleżanek. Niepokoi nas fakt, że dzieci i młodzież mają możliwość korzystać  

z używek w domach, na wakacjach lub w parkach. Gdy pojawi się problem, szukają pomocy  

u rodziców, ale też w szkole.   

Podobne badanie przeprowadziliśmy w 2015 roku i porównaliśmy je z dzisiejszą analizą. 

Głównym wnioskiem jest to, że ta problematyka obejmuje coraz większe grono dzieci  

i młodzieży. Odrzucono spożywanie kolorowych trunków na rzecz piwa. Spożycie wynosi 

57%, a wcześniej - 23%. Dla 30% respondentów nie ma różnicy, jaki alkohol spożywają, 

wcześniej było to 13%. Nie upiło się tylko 56%, a wcześniej 63%. Aktywność  

w Internecie wzrosła do ponad 4h, a wynosiła 3h 22min. Wzrosło odczucie zagrożenia 

cyberprzemocą.  

W opinii młodzieży, sytuacja gospodarcza rodziny nieznacznie poprawiła się.  

Gdy uzyskaliśmy raport w całości, to dnia 18 listopada 2019 r. zwołaliśmy spotkanie osób, 

które działają na rzecz dzieci i młodzieży. W tym spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, 

pedagodzy, przedstawiciele Rad Rodziców, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady 

Miejskiej w Pleszewie, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania ze szkół, 

przedstawiciele zespołu ds. nieletnich i patologii oraz Komendy Powiatowej Policji  

w Pleszewie, Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie, kierownik sekcji Sanepidu  

w Pleszewie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej 

oraz miejscowej prasy. Podjęliśmy działania: współpraca szkół z rodzicami, poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, pielęgniarkami, pedagogami, Sanepidem, policją, Strażą 

Miejską w zakresach: wypracowania metod reakcji na sygnały ostrzegawcze, usprawnienie 

pomocy lekarskiej i terapeutycznej, spotkania młodzieży z lekarzami, psychologami  

i terapeutami, monitorowanie zachowań ryzykownych, poszerzenie wiedzy o zagrożeniach 

spowodowanych uzależnieniami. W szkołach można zorganizować szkolenia dla nauczycieli 

na podniesienie ich kompetencji, wprowadzenie dodatkowych zajęć, na których poruszano by 

tematy radzenia sobie ze stresem, uczących samokontroli. Ważne jest również zabezpieczenie 

sieci internetowej w szkołach. Najważniejsze czynniki chroniące ucznia to dobre relacje  

z rodzicami, sukcesy w szkole, dobre wyniki w nauce, aktywność fizyczna, przynależność do 

grupy rówieśniczej, nabywanie określonych umiejętności psychospołecznych w relacjach  

z dorosłymi osobami.   

Raport został przesłany do szkół i zostanie również przekazany do Biura Rady Miejskiej, gdzie 

będzie można się z nim zapoznać.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna powiedziała, że najbardziej niepokoi ją 

fakt, że dzieci chodzą do szkoły, „bo muszą” oraz to, że młodzież wybiera odpowiedź „nie mam 

zdania”. 

 

Radna W. Gil powiedziała, że to rodzice dają dzieciom telefony i to oni są za to najbardziej 

odpowiedzialni. Późnej dzieci z telefonów przechodzą na papierosy i alkohol. Na pewno  

w dużym stopniu nie dostają tych używek ze sklepów, tylko ktoś im je kupuje.  

O narkotykach wszyscy boją się mówić, aby czasami nie doszło do tragicznego wypadku, żeby 
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nas to nie dotyczyło. Jest to bardzo poważny problem. Musimy stworzyć jakąś komisje, aby 

edukacja w tym zakresie w szkołach się pojawiała częściej, ponieważ raz na rok to za mało.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że takie badania dobrze byłoby przeprowadzić również na 

mieszkańcach naszego miasta. Może się okazać, że z takimi problemami borykają się również 

osoby dorosłe i rodzice tych dzieci. Mimo problemów z używkami, uważa, że nie należy 

odrywać dzieci od środowiska dorosłych. Zgodził się z radną W. Gil, że jeżeli raz po raz  

w szkole powie się o używkach, to nie będzie efektu. Dodał, że uważa, że opieranie profilaktyki 

uzależnień o działania w szkole jest bardzo mało efektywne. Nie rozwiąże to problemu. Przede 

wszystkim chodzi tu o świadomość społeczną. Powiedział, że jest przerażony ilością 

pozostawionych buteleczek od alkoholu na ulicach. Wieczorami, najdłużej czynne sklepy to 

sklepy typowo alkoholowe, które są położone w rynku. My jako rada możemy zadziałać. Dodał, 

że spotkał się w Katowicach z sytuacją, że alkohol można kupić tylko do godziny 22. Nie jest 

to radykalna zmiana sytuacji, ale jest to jednak jakaś możliwość. Zwrócił również uwagę na 

badania, które pokazują, że w Polsce od rana, między godz. 6-10 sprzedaje się 3 mln buteleczek 

alkoholu. Świadczy to o problemie ogólnokrajowym.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że rozmowy organizowane przez policję w szkołach mają ogromne 

znaczenie, jeżeli chodzi o przemoc w cyberprzestrzeni. Młodzież korzysta z Internetu, wchodzi 

na różnego rodzaju strony i nawet my dorośli, nie zdajemy sobie sprawy z zagrożenia. Dodała, 

że jest za powtarzaniem takich spotkań, ponieważ młodzież zawsze coś z tego wyniesie. 

Edukacja działa na korzyść dzieci i młodzieży. Coraz więcej mówi się w mediach na temat 

seksualności. Uważa, że w tym temacie młodzież również ma problemy, dlatego szkoły 

powinny zacząć edukować i rozmawiać na ten temat. Powinniśmy w tym zakresie również 

informować dzieci.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że kiedyś rozmawiała na podane tematy ze swoimi 

dziećmi i ma wrażenie, że informacje od dzieci były inne niż wynikające z tej ankiety. 

Okazywało się, że w pleszewskich szkołach jest bardzo łatwa dostępność narkotyków. Według 

tych badań, okazuje się, że bardzo trudno jest zdobyć narkotyki. Zastanawia ją, czy dzieci boją 

się o tym mówić, czy badania są niemiarodajne. Dodała, że zauważała wtedy, że w szkole 

przeprowadzane były pogadanki, rozmowy na temat używek, ale wśród młodzieży okazywały 

się mało ważne i zwykle dzieci lekceważyły te spotkania. Trzeba skupić się na działaniach, 

związanych z dowiadywaniem się, kto rozprowadza takie używki.  

Odniosła się do wypowiedzi radnego G. Jenerowicza i powiedziała, że jej zdaniem ograniczenie 

sprzedaży alkoholu w niczym nie pomoże.  

 

Radna W. Gil dodała, że, aby zdobyć alkohol, papierosy to potrzebne są niemałe pieniądze. 

Pytanie, skąd dzieci mają pieniądze na tego typu rzeczy. Jest to również problem nas 

wszystkich.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że w poprzedniej kadencji, Komisja Spraw Społecznych, 

Bezpieczeństwa i Opieki Społecznej odbyła posiedzenie, na które zaproszono Sanepid, 

Komendę Powiatową Policji, dyrektorów szkół. Wypracowaliśmy projekt ulotki, która później 

była prezentowana w szkołach, ale w późniejszym czasie nikt nie pilnował by do tego wracać. 

Z-ca Burmistrza I. Świątek zaprezentowała nam zmiany, które są coraz gorsze. Powinno być 

odgórnie ograniczone funkcjonowanie sklepów posiadających alkohol.  
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Radny D. Dryjański powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego G. Jenerowicza, 

ponieważ w naszym Mieście i Gminie brakuje całodobowej apteki. Jeżeli chodzi o zakup 

alkoholu, to są sklepy całodobowe oraz działające do późnych godzin wieczornych.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że mamy ograniczone kompetencje, aby przeciwdziałać na 

szeroką skalę. Zgodził się z radną E. Hylą co do edukacji o seksualności, ponieważ dzieci 

dowiadują się różnych informacji, niekoniecznie prawdziwych przez Internet.  

 

Radna J. Molska powiedziała, że powinniśmy zastanowić się, dlaczego zwiększa się 

nadużywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Dodała, że sama rozmawia ze swoim 

dzieckiem, które opowiada jej nie tylko o sobie, ale również o rówieśnikach. Przyczyną sięgania 

po rzeczy niedozwolone jest przede wszystkim obciążenie dodatkowymi obowiązkami  

w szkołach.  

 

7. Podsumowanie działań ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Burmistrz A. Ptak zaprezentował powyższy temat. Powiedział, że najważniejszym zadaniem, 

przed którym stoi Miasto i Gmina Pleszew jest inwentaryzacja źródeł ciepła. W 2019 r. 

pleszewska Straż Miejska zinwentaryzowała na terenie miasta Pleszewa ponad 2000 źródeł 

ciepła. Od marca, takie działania są podejmowane na terenie gminy Pleszew. Sołtysi otrzymają 

informację, w jakich terminach będą realizowane zadania. Do 2024 r. na terenie miasta jest do 

wymiany ponad 1300 pieców. Od pewnego czasu, zainstalowana jest stacja pomiarowa  

w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska w Pleszewie. Dane aktualizują się co godzinę. 

Jesteśmy w stałym kontakcie ze spółką gazową. Przy każdej nowo remontowanej ulicy, 

podawana jest informacja do spółki gazowej o remoncie drogi.  

Biorąc pod uwagę, że jest ponad 62 000 mieszkańców Powiatu Pleszewskiego, to przypadają 

co najmniej dwa samochody na osobę. Jeżeli chodzi o dzikie wysypiska śmieci, to jedno jest 

nie usunięte, natomiast w Lenartowicach jest 5 usuniętych.  

Jeżeli mówimy o ekologii, to dotyczy ona również śmieci. Zmieszane zmniejszyły się o 1%, 

ale przybyło tworzywa sztucznego o 20%, szkła o 30%, papieru o 56%. Wzrósł również gruz  

o 14%. Łącznie wyprodukowaliśmy globalnie więcej o 8% śmieci. Kiedyś przedsiębiorstwo 

odbierające odpady ze zbiórki selektywnej otrzymywało przychody.  

W ramach Projektu Smart podejmowane są działania. Na razie jesteśmy na etapie dokumentów. 

Prawdopodobnie na następnej sesji będziemy prezentować dokumenty, które powstały  

w ramach tego projektu. Są to głównie opracowania koncepcyjne, diagnostyczne oraz 

analityczne. W tej chwili opracowujemy strategię elektromobilności.  

Najpopularniejszym programem wśród mieszkańców jest program „Kociołek”. W 2019 roku 

zrealizowano ponad 100 wniosków, na terenie Miasta - 43, gminy – 63. Głównie gaz, później 

węgiel. W miejscu, gdzie nie ma możliwości dostępu do gazu ziemnego jest finansowana 

wymiana pieca węglowego. W 2020 roku, z uwagi na niepewność finansową 

zaproponowaliśmy kwotę 300 000 zł na program „Kociołek”, które skończyły się w styczniu. 

Dzisiaj zmieniamy budżet i dokładamy na ten cel 200 000 zł. Na dzień dzisiejszy, 21 wniosków 

oczekuje na dofinansowanie.  

W miesiącu styczniu mamy mniejsze wpływy z PIT-u o 6,90%. Zagrożenia dla budżetu są 

realne i musimy mieć tego świadomość.  

W zeszłym roku, podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjnego. Pracownicy Wydziału Ochrony 

Środowiska realizują ten program. W zeszłym roku, ok. 50 wniosków zostało 

przeanalizowanych i wysłanych. Wszystkie prace związane z czystym powietrzem spoczywają 

na gminie i jest zapowiedź, że pracownicy Urzędu Gminy będą weryfikować kwestie 
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dochodowe. Całkowity koszt wszystkich wniosków wynosi 1 750 000 zł. Koszt kwalifikowany 

to 1 400 000 zł, a dotacja 845 000 zł. W tym roku, do połowy lutego wysłano 15 wniosków.  

Tam, gdzie nie ma możliwości wykonania kanalizacji lub nie opłaca się jej zrobić, to 

finansowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 3000 zł. W 2019 roku, takich 

inwestycji było 20, głównie indywidualnych, natomiast w 2020 roku chcemy zrealizować 

przydomowe oczyszczalnie ścieków w Bógwidzach. Dotacja wynosi 707 000 zł, a pożyczka  

z Narodowego Funduszu 647 000 zł.  

Zmieniamy uchwałę dotyczącą usuwania azbestu o podatek VAT. To zadanie realizowane jest 

przez Powiat Pleszewski ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wnioski 

są przyjmowane do Wydziału Ochrony Środowiska. Na Miasto i Gminę przypada 47 000 zł.  

Został uruchomiony również program dotacyjny „Mój prąd”. Informacje są przekazywane 

przez Wydział Ochrony Środowiska.  

Jest możliwość pozyskania 70% dofinansowania z budżetu państwa na kompleksową 

termomodernizację budynków jednorodzinnych. Szacunkowy koszt jednego budynku to 

50 000 zł. Z tej kwoty, 70% jest dofinansowania z budżetu państwa, 30% jest po stronie gminy, 

ale może w nich partycypować Urząd Marszałkowski i beneficjent. Jest to skierowane dla osób 

o odpowiednio niskich dochodach (1500 zł na osobę z gospodarstwa wielorodzinnego). 

Kwestia zasobności majątkowej jest również brana pod uwagę. Na razie, te kryteria są 

analizowane przez Ministerstwo Rozwoju i na pewno będzie korekta. Cechą charakterystyczną 

tego programu jest to, że inwestorem jest samorząd. Jeżeli Miasto i Gmina Pleszew przystąpi 

do programu, to ogłasza przetarg na audyt, wykonanie oraz pilnowanie efektu ekologicznego. 

W chwili obecnej jest to na 10 lat, ale ma być skrócone do 5 lat. Podstawą jest opracowanie 

Gminnego programu niskoemisyjnego, w którym znajdzie się inwentaryzacja źródeł ciepła.  

W programie możemy zgłosić od 2% do 12% budynków jednorodzinnych. Możliwe jest, że 

wartość zostanie obniżona do 1%, nie mniej niż 30 budynków i można składać wnioski etapami.  

Jak segregować odpady? Spotykamy się dosyć często ze sprzecznymi informacjami na ten 

temat. Uruchomiliśmy stronę pod adresem segreguj.pleszew.pl, na której można sprawdzić, do 

jakiego worka powinniśmy wrzucić dany odpad.  

W opinii Straży Miejskiej, w wielu przypadkach, zanieczyszczenia, które powstają w naszym 

Mieście i Gminie spowodowane są złą jakością węgla. W 2019 r. za spalanie odpadów było 

wystawionych 87 mandatów i 57 pouczeń. Przeprowadzono 600 kontroli selektywnej zbiórki 

odpadów. W 5 przypadkach ujawniono dzikie wysypiska śmieci, wystawiono 30 mandatów za 

niewłaściwą segregację i 37 pouczeń. Po każdym mandacie jest przeprowadzana powtórna 

kontrola. W zeszłym roku, została zakupiona kamera na potrzeby Straży Miejskiej. Straż 

Miejska w 2019 r. miała ok. 1000 interwencji.  

Burmistrz omówił inwestycje, jakie czekają nas w 2020 r.  

Zadania, jakie przyjęliśmy za priorytetowe na najbliższy czas to: uruchomienie programu „Stop 

Smog” – dalsza inwentaryzacja źródeł ciepła, monitoring jakości powietrza i bieżąca reakcja 

na łamanie przepisów, gospodarka odpadami – do września musimy podjąć akty prawne z nią 

związane, kontynuacja inwestycji kanalizacyjnej i współpraca z polską grupą gazowniczą przy 

rozbudowie infrastruktury gazowej i gazyfikacji zwłaszcza na terenach wiejskich. 

Burmistrz pokazał na prezentacji zdjęcia, na których sfotografowano deklarację śmieciową 

wśród wyrzuconych śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym.  

Radna E. Hyla powiedziała, że po zebraniu osiedlowym Osiedla Jordanowskiego było duże 

zainteresowanie wymianą pieców. Dodała, że złożyła interpelację o zwiększenie środków na 

ten cel. Powiedziała, że jakość powietrza to jakość naszego życia, zdrowia i uważa za priorytet 

dotowanie tej inwestycji. Uważa, że nawet jeśli by się miało to odbyć kosztem inwestycji, to 

ważne jest, aby pomóc mieszkańcom. Podziękowała Straży Miejskiej, bo to ona podejmuje 

działania dotyczące zanieczyszczonego powietrza. Dodała, że nie raz korzystała  
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z pomocy Straży Miejskiej i jej działania są natychmiastowe. Zapytała, w jakim miejscu jest 

aktualnie usytuowany czujnik powietrza i poprosiła, aby kolejne czujniki nie były położone  

w miejscach obiektów zielonych, tylko w centrum miasta. Powiedziała, że przewidziane są 

ściany mchu i zapytała, czy wiadome jest, gdzie mają się one znajdować. Dodała, że były 

zamontowane kamery kontrolujące wyrzucanie odpadów. Czy wiadomo, kto wyrzuca śmieci 

w miejscach do tego nieprzeznaczonych i czy została ta osoba ukarana? 

Radny K. Szehyński zapytał, jak wygląda procedura usuwania azbestu. Czy jest możliwość, że 

ktoś zdejmie azbest z dachu i wtedy może złożyć wniosek o jego odbiór  i dotację? Na jakim 

etapie jest inwentaryzacja kotłów i kiedy jest planowane jej zakończenie? Czy wiemy, jak 

będzie wyglądać procedura związana z wymianą kotłów w 2024 roku? Będziemy kontrolować, 

czy mieszkańcy wymienili piece? 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że mieszkańcy rzeczywiście zgłaszali duże zainteresowanie 

programem „Kociołek”. Dodał, że do 2024 r. muszą wymienić kotły oraz, że bez finansowego 

wsparcia nie będą w stanie tego zrobić. Uważa, że w następnych budżetach będziemy musieli 

przeznaczać kwotę nie 300 000 zł, 500 000 zł, ale minimum 1 mln zł. Pleszew w dalszym ciągu 

jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Wielkopolsce. Powiedział, że również 

złożył interpelację. Zaproponował, by źródło ciepła w postaci gazu oraz pompy ciepła było 

dofinansowywane w wysokości 7 000 zł. Zapytał, jakie były koszty działania drona i do jakich 

wniosków doszliśmy. Czy dalsze badania są potrzebne i czy Miasto zakupi takiego drona?  

Radna R. Garsztka powiedziała, że powinna być ograniczona ilość pojazdów emisyjnie, czyli 

sprowadzanych do Polski z za granicy. Od 1 tycznia jest obowiązek rejestracji pojazdów, które 

w ciągu 30 dni zostaną sprowadzone z zagranicy. Do tej pory sprowadzane były pojazdy 

uszkodzone o różnej emisji, teraz jakość tych pojazdów jest trochę lepsza. Może to spowoduje 

polepszenie jakości powietrza.  

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w przypadku ścianek mchu, który miał być zakupiony  

w ramach Projektu Smart, analizujemy zasadność wydatkowania środków na ten cel. W ramach 

tego prawdopodobnie dokonamy innego zakupu, jeżeli zgodzi się na to Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju. Chcemy, aby wydane pieniądze przyniosły realną korzyść dla miasta. Stacja 

pomiarowa położona jest na terenie Spółki Sport Pleszew i jest własnością Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska. Jest to jedyny wiarygodny obiekt służący do pomiaru jakości 

powietrza. Czujniki, które maja być kupione w ramach Projektu Smart będą wskazane przez 

podmioty, które zajmują się jakością powietrza, ale w różnych miejscach.  

Dwie osoby zostały zidentyfikowane i ukarane przy pomocy foto pułapki oraz obowiązane do 

posprzątania. Jeżeli chodzi o inwentaryzację, to nikt jej tak dokładnej w Polsce nie robi. 

Wszyscy szacują.  

Koszt zakupu drona z urządzeniami pomiarowymi  to 140 000 zł. Dodał, że nie widzi potrzeby 

zakupienia takiego drona.  

 

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska M. Chrzanowska powiedziała, że procedura 

azbestowa jest prosta. Odbieramy tylko zdeponowany azbest, czyli bez demontażu. Każdy musi 

ten demontaż wykonać we własnym zakresie, ale przez firmę, która ma do tego uprawnienia. 

Wniosek składa się w Wydziale Ochrony Środowiska. Jest on prosty z przelicznikiem 

tonażowym. Sprawdzamy, czy wnioskodawca jest ujęty w bazie azbestowej, a po weryfikacji 

przekazujemy do realizacji Starostwu Powiatowemu.  
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8. Informacja na temat planów Rządu RP dotyczących Centralnego Portu 

Komunikacyjnego. 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że od jakiegoś czasu słyszymy o Centralnym Porcie 

Komunikacyjnym, który będzie zlokalizowany w pobliżu Łodzi. Słyszymy również o planach 

rządu na temat połączeń komunikacyjnych z tym portem. Toczą się dyskusje na temat połączeń 

kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego z różnymi częściami kraju oraz w ramach 

tzw. „Y”, ale w innym przebiegu. 10 lutego 2020 r. rząd ogłosił, że będzie prowadził 

konsultacje społeczne o lokalizacji kolei dużych prędkości. Dotyczy to również województwa 

wielkopolskiego, w tym Miasta i Gminy Pleszew. Na stronach internetowych Centralnego 

Portu Komunikacyjnego możemy znaleźć zakładkę, która prezentuje tę inwestycję. Kolej 

dużych prędkości w ramach województwa wielkopolskiego ma inny przebieg niż kolej, która 

jest teraz. W zakładce można przeczytać o regionalnych konsultacjach. Do 10 marca można 

składać wnioski za pomocą strony internetowej. Trasa, która nas dotyczy to linia nr 85, 

szprycha 9. Zakłada się, że jazda koleją do Warszawy z różnych miejscowości zmniejszy się  

o połowę czasu dojazdu. Koleje dużych prędkości mają poruszać się z prędkością do 250 km/h. 

proponowane są 3 trasy. Pierwsza z nich mija miasto dosyć daleko, w pobliżu Nowych 

Skalmierzyc, kolejne dwie trasy przebiegają w sąsiedztwie miasta Pleszew z włączeniem  

w Kowalewie. Poprzez proponowane połączenia z nową trasą w kierunku Kalisza, mają 

również kursować pociągi Interregio i Intercity. Te pociągi zatrzymywałyby się na stacji 

Pleszew, czyli w Kowalewie.   

9. Regionalne Centrum Seniora. 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że planowaliśmy wykonać to zadanie i pojawiła się taka 

możliwość, ponieważ w ramach Regionalnego programu operacyjnego i rewitalizacji istnieje 

możliwość pozyskania środków na Regionalne Centrum Seniora, które zlokalizowane jest na 

terenie OHP.  

Burmistrz pokazał w prezentacji stan obecny budynku. Dodał, że w 2015 r. został wykonany 

projekt Regionalnego Centrum Seniora. Na bazie tego projektu, w 2018 r. został złożony 

projekt na rewitalizację. Realizację projektu zaplanowano na lata 2019 – 2020. Po pewnych 

przesunięciach w Urzędzie Marszałkowskim, okazało się, że nasz projekt jest na tyle wysoko, 

że możemy uzyskać 14 mln zł dotacji. Projekt jest dosyć szeroki, zakłada stworzenie 35 łóżek 

zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego zarówno komercyjny, jaki i finansowany z NFZ. Prócz 

tego, planowane są 32 mieszkania dla seniorów. Kiedy został wykonany projekt i złożony 

wniosek, to koszt całkowity brutto tego zadania wynosił 24 mln zł. Była także odpowiednia 

kwota dotacji, która pozostaje bez zmian, ale po przeliczeniu kosztorysu i po zmianach cen, 

które nastąpiły w ostatnich latach, zadanie nie jest już szacowane na 24 mln zł, tylko na 

36 mln zł. Pozostaje nam 20 mln zł kredytu lub poręczenie dla Spółki Sport Pleszew, bo to ona 

była wnioskodawcą.  

Tworząc biznesplan, planowaliśmy przychody na poziomie ok. 5 mln zł, z czego blisko połowa 

to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. Planowaliśmy również zatrudnienie  

w Regionalnym Centrum Seniora 65 osób, przy przeciętnej stawce 3200 zł brutto. W skład tego 

zatrudnienia wchodziłoby co najmniej 2 lekarzy, 16 pielęgniarek. Poza tym, zostaje jeszcze 

kwestia energii elektrycznej, śmieci nie tylko komunalnych, ale też specjalistycznych, które 

podlegają utylizacji. Nastąpił wzrost kosztów utrzymania. Niepewność budzi stan techniczny 

tego budynku. 

Burmistrz powiedział, że rekomenduje odstąpienie od podpisania umowy, nawet w przypadku 

utraty dotacji w kwocie 14 mln zł, gdyż nie jest w stanie zagwarantować, że uda się to pod 

względem finansowym.    
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Radny E. Kowcuń zapytał, jaki jest okres trwałości projektu, czyli jak długo musiałoby to 

funkcjonować jako Regionalne Centrum Seniora i do kiedy musimy podjąć ostateczną decyzję 

oraz, czy będzie spotkanie z radnymi i z Panem Prezesem w tym temacie. Dodał, że taka dotacja 

może drugi raz się nie trafić, więc chciałby się dowiedzieć dodatkowych informacji na ten 

temat. Czy istnieje możliwość modyfikacji zadań, jakie miało wykonywać Regionalne Centrum 

Seniora? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że trwałość projektu, standardowo wynosi 5 lat. Przedłużony 

został termin do 10 marca. Spotkanie z radnymi jak najbardziej może się odbyć. Oczekujemy 

jeszcze na odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy jest szansa na uzyskanie 

przychodów w postaci kontraktów NFZ.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna zapytała, czy projekt nie powinien mieć 

zgody Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ nowa ustawa mówi, że każdy projekt powyżej 2 mln 

zł, dotyczący służby zdrowia musi być zaakceptowany przez Wojewodę. Dodała, że głównym 

problemem będzie pozyskanie personelu. Zapytała, kto jest za zorganizowaniem spotkania, 

dotyczącego Regionalnego Centrum Seniora.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, do czego będzie wykorzystany obiekt, gdy wycofamy się 

z projektu.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że ma wątpliwości, czy ten obiekt nadaje się do modernizacji 

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2023” 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2023”.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/157/2020 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta  

i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2023”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 
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b) zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 

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

zasobu gminy 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r.  

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/158/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 

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

w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

c) zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 

r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację 

zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" 

w roku 2020 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania  

pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/159/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020. Uchwała stanowi 

załącznik nr 8 protokołu. 

d) określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 

przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć 

polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/160/2020 w sprawie określenia zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

e) zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży 

w Pleszewie 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży  

w Pleszewie.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 
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Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 5 

Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 

 

f) zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-

2023 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/162/2020 w sprawie zmiany uchwały  

nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 protokołu. 

g) dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – południowym 

ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – południowym ołtarzu 

bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/163/2020 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie 

i restauratorskie przy zabytku – południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. 

Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2020 – 2032.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/164/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 13 

protokołu. 

i) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020. 
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Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/165/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

j) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których 

zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XVIII/166/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

11. Sprawy różne. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że chce zwołać Komisję Spraw Społecznych, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego na dzień 9 marca o godz. 13:30. Omawiane będą 

zmiany organizacji ruchu, czasowa zmiana organizacji ruchu na ulicach: Ogrodowa, 

Sienkiewicza, Targowa, Słowackiego, temat Strefy Płatnego Parkowania, wnioski, które 

wpłynęły na zebraniach wiejskich i osiedlowych. Zaproszona zostanie Komenda Powiatowa 

Policji, Straż Miejska, Zarząd Dróg Powiatowych oraz radni.  

 

Radny K. Szehyński nawiązał do zagrożenia związanego z koronawirusem. Zapytał, czy 

Burmistrz dostał informacje od Ministerstwa dotyczące planu działania.  

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna odpowiedziała, że Pan Burmistrz nie dostał 

żadnych informacji. Informacje bezpośrednio od Głównego Inspektora Sanitarnego  

i Ministerstwa kierowane są do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każda stacja powiatowa 

udziela wszelkich informacji. Dodała, że nie należy kupować maseczek. Należy dbać o higienę 

rąk i często je myć. Warto mieć również środki dezynfekujące.  

 

Radny J. Noskowski zapytał, czy dostaliśmy jakąś odpowiedź od Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat folii kiszonkarskiej. Dodał, że dostaje 

mnóstwo telefonów od rolników. Jest to duży problem, ponieważ są to tony folii. Powiedział, 

że nie chce, aby ze względu na to, że nie będzie dofinansowania, działo się tak z foliami, jak ze 

śmieciami. 

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że wprowadzamy zwiększenie w planie wydatków o kwotę 

15 000 zł w celu wprowadzenia nowego zadania: budowa studni głębinowej w Kuczkowie. Ile 

będzie nas to kosztowało, jak to wygląda z infrastrukturą, czyli doprowadzeniem wody z ujęcia 

oraz, czy jest sprawdzone, że woda jest w pokładach głębinowych? Czy nasze zasoby w tych 

źródłach są już zagrożone wyczerpaniem? 

Odniósł się także do zwiększenia planu wydatków o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na 

zakup komputera i usług doradczych w zakresie VAT. Powiedział, że jest to zbite łącznie. Ile 

płacimy za usługi doradcze i za jaką wartość kupimy komputer? Czy to jest usługa doradcza 

abonamentowa płacona w sposób ciągły, czy za jednorazowo wykonaną usługę? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że studnia głębinowa dotyczy podlewania boiska  

w Kuczkowie. Koszt to 15 000 zł łącznie. Rachunki za podlewanie boiska w Kuczkowie rocznie 

opiewają na kwotę 5 000 – 6 000 zł. jeżeli chodzi o zwiększenie o 24 000 zł, to się zorientuje  

i odpowie w późniejszym czasie.  

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna powiedziała, że powinniśmy zastanowić się, jak 

wyglądają zasoby wody w Mieście i Gminie Pleszew. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli Pan Prezes na następną sesję przygotuje kwestię 

związaną z gospodarką wodną, to omówimy ten temat. Dodał, że kwota 24 000 zł dotyczy 

komputera dla Strefy Płatnego Parkowania. 20 000 zł to szerokie doradztwo w zakresie 
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zmieniania się VAT-u i schematów podatkowych, które mogą wystąpić. Jest to usługa płatna 

jednorazowo, wykonana w określonym czasie.  

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna zamknęła obrady XVIII 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 XVIII/157/2020 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2020 – 2023”, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XVIII/158/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XVIII/159/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020, 

Załącznik nr 9 – uchwała nr XVIII/160/2020 w sprawie określenia zasad udzielania  

i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie 

przydomowych oczyszczalni ścieków, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XVIII/161/2020 w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 5 

Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr XVIII/162/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XVIII/163/2020 w sprawie dotacji na prace konserwatorskie  

i restauratorskie przy zabytku – południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym  

p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu,  

Załącznik nr 13 - uchwała nr XVIII/164/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XVIII/165/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2020, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr XVIII/166/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy 

Pleszew. 


