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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XXI/2020 

 

XXI sesja w dniu 25 czerwca 2020 r. 

Obrady rozpoczęto 25 czerwca 2020 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 12:07 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. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 19 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania 

uchwał. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, 

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

c) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

g) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

i) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie,  

j) opłaty targowej, 

k) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek 

rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, 

Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod 

nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, 

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

2032, 

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

n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew, 

o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 

5. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o uzupełnienie porządku obrad poprzez dodanie podpunktu p). 

Radni na jednej z ostatnich sesji przyjęli uchwałę, w której przekazano pomoc finansową dla 

ogrodów działkowych z tytułu otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Chcąc 

wypłacić tę dotację, musimy przedłużyć termin składania wniosków do 31 lipca.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
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Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Karol Szehyński 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, 

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

c) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

g) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości  

i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

i) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie,  

j) opłaty targowej, 

k) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek 

rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, 
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Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod 

nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”, 

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

2032, 

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

n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew, 

o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew, 

p) zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew. 

5. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Karol Szehyński 

 

3. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

W tym momencie na salę wszedł Radny K. Szehyński. W sesji bierze udział 20 Radnych.  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przedstawił prezentację. Powiedział, że uchwały te będą 

podejmowane ze względu na zmianę ustawy, która nastąpiła w zeszłym roku. Zobowiązała 

ona nas do pewnych zmian. Wprowadziła m.in. obowiązek segregacji odpadów. Jeżeli nie są 

one segregowane, to tą ustawą została wprowadzona stawka opłaty za niesegregowanie 

odpadów w wysokości od 2 do 4-krotności wysokości opłaty podstawowej. Ustawa dała 

możliwość wprowadzenia obniżek opłat za odpady dla mieszkańców, którzy będą posiadać 

kompostowniki. Wprowadziła również zmiany dotyczące wysokości opłat od pojemników dla 

nieruchomości niezamieszkałych. Poprzednia ustawa dawała możliwość objęcia systemem 

gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych, czyli te nieruchomości za zgodą 
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Rady mogły być włączone do systemu. Taka uchwała została u nas podjęta. Wprowadzono 

również zapis o maksymalnych stawkach dla pojemników. Zmiany, które dzisiaj 

wprowadzamy powinny być pierwotnie wprowadzone do września 2020 r., jednakże ze 

względu na pandemię, został ten termin przedłużony do końca roku. Chcąc uregulować 

stawki opłat, tak aby wystarczyły one na pokrycie kosztów związanych z gospodarką 

odpadami, musimy te uchwały wprowadzić już dzisiaj. Gospodarka odpadami przez cały czas 

drożeje. Dlaczego musimy za śmieci płacić coraz więcej? Pierwszym powodem jest wzrost 

opłaty marszałkowskiej. Jest to oplata za odpady, które są gromadzone na wysypiskach 

śmieci, czyli za takie, które nie są dalej przetwarzane. Ta opłata wzrasta z 170 zł do 270 zł za 

tonę, czyli o 59%. Kolejnym powodem są zmiany przepisów. Ostatnią ustawą zostały 

wprowadzone obowiązki, które musimy wykonać, np. konieczność zbiórki odpadów 

biodegradowalnych, które generują nowe koszty (wyznaczanie nowych tras, zakup 

pojemników, worków), wzrost minimalnego wynagrodzenia, ciągły wzrost cen tzw. RDF. 

Zła segregacja powoduje, że musimy płacić więcej. Cena za tonę źle posegregowanych 

odpadów, np. plastik wzrasta o 43%, szkło – możemy zapłacić nawet o 400% więcej. Kupując 

sprzęt, w cenie zawarta jest już oplata utylizacyjna, z której zwykle nie korzystamy.  

Z-ca Burmistrza pokazał Radnym zdjęcia, które potwierdzają prowadzenie złej segregacji 

odpadów przez mieszkańców.  

Powiedział, że produkujemy coraz więcej śmieci. W 2013 roku zaczynaliśmy od 216 kg 

odpadów, rok później było ich już 350 kg, w 2017 roku – 406 kg średnio rocznie na jednego 

mieszkańca. Problemem jest również brak mieszkańców w systemie. Prowadzimy kontrole w 

nieruchomościach. Osoba, która zgłasza mniejszą ilość osób, oszukuje tak naprawdę 

wszystkich mieszkańców. Do końca sierpnia mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów. 

Nowa umowa będzie obowiązywała od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.  

Na rozdanych pojemnikach do bioodpadów jest widoczny napis, co możemy, a czego nie 

możemy tam wrzucać. Mimo to, w pojemnikach nadal pojawiają się worki foliowe lub 

odpady, nadające się do wyrzucenia do kubła z odpadami zmieszanymi.  

Z-ca Burmistrza zaproponował, aby zrobić przerwę i przedyskutować z chętnymi Radnymi 

oraz Szefami Klubów temat ustalenia innych opłat od pojemników nieruchomości 

niezamieszkałych oraz terminu odbierania popiołów.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna ogłosiła przerwę.  

 

Radna J. Molska powiedziała, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, że produkujemy więcej 

śmieci. Więcej śmieci produkują przede wszystkim producenci. Co robimy jako 

samorządowcy, gdy ciągle nam się podnosi cenę śmieci tam, gdzie je odbierają? Chcemy 

zbilansować koszty, więc podnosimy stawki mieszkańcom i nic w tym temacie nie robimy. 

Tak samo jest w oświacie. Nauczyciele mówią, że są obciążeni nauką oraz, że system narzuca 

nam program nauczania. Czy któryś nauczyciel napisał do dyrektora, że dzieci z danego 

przedmiotu są obciążone niepotrzebnymi informacjami? Czy później dyrektor napisał do 

Kuratorium a Kuratorium do Ministerstwa Oświaty? Dyrektor odpowiedział na pytanie, że 

robi sprawozdania na koniec roku. Wiadome jest, gdzie te sprawozdania są przekazywane  

i z roku na rok dzieje się to samo.  

Jeżeli chodzi o śmieci, to podnosimy ceny i się nie odzywamy. Wydaje się, że nie mamy nic 

do powiedzenia jako samorządowcy, ale istniejemy. Dodała, że dzisiaj złoży interpelację, nie 

z prośbą, lecz z żądaniem, aby Burmistrzowie napisali do instytucji m.in. Urzędów 

Marszałkowskich, Wojewódzkich, Ministerstwa, Prezydenta. Producenci opakowań powinni 

mieć narzucone np. oznaczenie opakowania według segregacji. Jedno pismo, przekazane 

tylko od naszego samorządu pewnie w niczym nie pomoże, ale jest nadzieja, że jeżeli my się 

odezwiemy to odezwą się też inne samorządy.  
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że nie do końca zgodziłby się z tą wypowiedzią. 

Nasz głos jest przekazywany wyżej poprzez Związek Miast Polskich. Jest tworzone zawsze 

stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące wprowadzanych ustaw. Są również 

podejmowane konsultacje oraz przekazywane uwagi, które niestety nie są przyjmowane. 

Często zdarza się tak, że w Sejmie, w ostatniej chwili zgłaszane są dodatkowe poprawki do 

ustaw, które są podejmowane, ale wcześniej nie są konsultowane.  

Jeżeli chodzi o nasze działania, to próbujemy edukować mieszkańców, sugerować im, w jaki 

sposób powinny być zbierane odpady. Natomiast, jeżeli mieszkaniec otrzymuje wiaderko, na 

którym jest napisane, jakie odpady można do niego wrzucać a jakie nie, a w wiaderku 

znajdują się różne odpady to nie wiemy, w jaki sposób jeszcze bardziej dotrzeć do tego 

mieszkańca. Prócz tego, mamy stronę z wyszukiwarką odpadów, która pomaga w segregacji. 

Również w szkołach prowadzimy różne programy edukujące dla uczniów. Z naszej strony są 

podejmowane działania, ale wszystko zależy głównie od postawy mieszkańców. Oczywiście 

moglibyśmy wziąć przykład z innych państw, ale jest to zadanie Państwa, a nie Gminy. 

Kiedyś, większość opakowań była zwrotna, np. butelki po mleku. W tej chwili jednak, bardzo 

mało opakowań można zwrócić do sklepu.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że Radna J. Molska podniosła dość istotny problem. Żyjemy  

w Państwie, które stanowi prawo. Samorząd jest jedną z części organów Państwa. Coś, co jest 

niepopularne od kilkunastu lat jest winą Unii Europejskiej, Gmin albo samorządów.  

W przypadku Powiatów jest tak samo. Gdy pojawił się problem ze szpitalami to przekazano 

zadania Powiatom. Niektóre sobie z tym poradziły, niektóre nie. Na radykalny wzrost 

kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych ma wpływ monitoring 

wizyjny, zabezpieczenie finansowe roszczeń. Z jednej strony, system został uszczelniony, 

ponieważ zobowiązano właścicieli składowisk do monitoringu, ograniczania czasu 

magazynowania odpadów, gwałtownych wzrostów kosztów składowania, trudności ze 

zbytem surowców wtórnych. Wszystkie te działania powodują powstawanie kosztów. 

Rządzący zdają sobie sprawę, że śmieci przy tych rozwiązaniach i w tym systemie muszą być 

drogie, skoro górna stawka ustalona przez ustawodawcę wynosi 36 zł na osobę. Dodał, że ma 

nadzieję, że gdy skończy się „gorączka przedwyborcza” to zacznie się merytoryczna praca  

w postaci uregulowania tej kwestii.  

Jest szansa na zatrzymanie podwyżek za śmieci pod warunkiem utrzymywania prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych, uczciwości mieszkańców.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że Ministerstwa zajmują się nie tym, 

czym trzeba. U nas nie ma systemu służby zdrowia, oświaty, gospodarki wodnej, śmieciowej. 

Musimy o tym pamiętać przy wyborze rządzących.  

 

Radna J. Molska powiedziała, że nie chce być źle zrozumiana i nie zarzuca Burmistrzom, że 

nie podejmują działań bądź podejmują złe. Jeżeli chodzi o edukację, to dobrze się ona 

odbywa, ale tutaj chodzi o zwrot w drugą stronę, ponieważ naszego głosu jako samorządu 

nadal nie słychać. Rozumie, że Związek Miast Polskich reprezentuje nas dobrze, ale może 

mówi za cicho, za rzadko, a może nie podaje propozycji. 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że zgadza się z uwagami Radnej J. Molskiej, 

natomiast stwierdza, że wykazuje się ona naiwnością, ponieważ możemy powiedzieć, że 

następuje „psucie prawa” w Polsce. Prawo nie ma spójnego działania. Ustawy są pisane nocą,  

w pośpiechu, bez konsultacji, przez co jest taki rezultat. Droga prawna jest taka, że najpierw 

się konsultuje, zasięga się opinii znawców i dopiero po tym przyjmuje się ustawę. Nie może 
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być tak, że najpierw pisana jest ustawa, a później nanoszone poprawki. Są to miesiące pracy 

nad ustawą, aby była ona zgodna z prawem. W tej chwili prawo jest niedopracowane. My 

możemy „z dołu” zgłaszać propozycje i uwagi, ale musi być chęć również wysłuchania nas 

tam „na górze”.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że może Rząd zrzucając wszystko na samorządy chce 

pokazać jaki samorząd jest zły. Ostatnie wypowiedzi Prezydenta pokazywały, że Rząd 

rozdaje 500+, 300+ i inne, a to samorządy podwyższają kwoty za śmieci.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że ma propozycję, aby na następnej sesji przygotować 

stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza w sprawie zmian w zasadach gospodarki śmieciowej.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zaproponowała, aby przesłać to stanowisko 

również innym gminom.  

 

Radna K. Melka powiedziała, że musimy wziąć odpowiedzialność za podwyżki, ale nasza 

uchwała musi być zgodna z ustawami, które są przyjmowane przez Rząd. Dodała, że radny  

B. Kaczmarek ma rację, że Rząd jest dobry i rozdaje, ale musimy pamiętać, że Rząd nie ma 

swoich pieniędzy, tylko dysponuje pieniędzmi obywateli. Żaden z kandydatów na Prezydenta 

nie podjął się tego tematu, co pokazuje, z jak trudnym tematem mamy do czynienia.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek zaproponował, aby poszczególne uchwały dotyczące 

gospodarki odpadami omówiła Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Pani Angelika 

Sołtysiak.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że powyższa 

uchwała jest obligatoryjna. Podjęcie tej uchwały wymusza na nas ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Zwolnienie za kompostownik dotyczy tylko nieruchomości 

zamieszkałych zabudowanych budynkami jednorodzinnymi. Miesięczna stawka od osoby 

będzie pomniejszona o 1 zł. Zwolnienie będzie przysługiwało właścicielowi nieruchomości, 

który złoży odpowiednią deklarację. Będzie ona podlegała kontroli. Jeżeli stwierdzimy, że 

właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązku kompostowania bioodpadów  

w kompostowniku przydomowym lub kompostuje bioodpady niezgodnie z regulaminem to 

zwolnienie będzie odbierane na okres pół roku. Po tym okresie, właściciel ma prawo złożyć 

kolejną deklarację.   

 

Radny K. Szehyński zapytał, od kiedy mieszkańcy będą mogli składać deklaracje. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że składanie 

deklaracji będzie możliwe, gdy uchwała wejdzie w życie, czyli w ciągu 14 dni od dnia 

opublikowania. Regionalna Izba Obrachunkowa ma prawo wypowiedzieć się w związku z tą 

uchwałą w ciągu 30 dni od otrzymania.  

 

Radna W. Gil zapytała, czy w gospodarstwach domowych, w których znajdują się wydzielone 

oborniki na wsiach można wyrzucać odpady i zaliczyć to jako kompostowniki.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że żadna 

ustawa nie precyzuje, co ma być kompostownikiem. Posadowienie kompostownika  

w odległości od granic sąsiednich reguluje rozporządzenie w sprawie budynków  
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i usytuowania na działce, natomiast sama ustawa nie reguluje tej kwestii. To od nas zależy co 

będziemy traktować za kompostownik i czy jest on prawidłowo eksploatowany.   

 

Głosowano w sprawie: 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/193/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaproponował wprowadzenie autopoprawki. W § 2 ust. 1 pkt. 9 

- worek o pojemności 80 l zamiast 12 zł wpisać 10 zł i w § 2 ust. 1 pkt. 10 - worek  

o pojemności 120 l zamiast 18 zł wpisać 12 zł.  

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że metoda jest 

zmieniona od 2015 roku. Stawka jest zależna od ilości osób zamieszkujących w danej 

nieruchomości. W tej uchwale dostosowujemy stawki do obecnych kosztów.  

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

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

 

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 Grala-

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

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

Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Karol Szehyński 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

 

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 Grala-

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

Kusiakiewicz, 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) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/194/2020 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 3 protokołu. 

 

c) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że zapis ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza podjęcia powyższej uchwały. W naszej 

gminie znajduje się jeden domek letniskowy, który korzysta z uchwalonej stawki. 

Proponowana stawka, jeśli odpady będą zbierane selektywnie wynosi 180 zł na rok, natomiast 

w przypadku braku segregacji – 360 zł.  

 

Głosowano w sprawie: 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe,  

 

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 Grala-

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/195/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaproponował, aby w § 11 ust. 2, gdzie jest tabela dotycząca 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych dokonać zmiany w ostatnim wierszu, 

dotyczącym odbioru popiołu i żużla z palenisk. Odbiór będzie następował raz na miesiąc 

zamiast w okresie od listopada do marca to od października do kwietnia.  

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że ustawa 

zobowiązuje nas do zaktualizowania regulaminu. W regulaminie poszerzono katalog 

odpadów odbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Są to odpady tj. igły, 

strzykawki, ale te produkowane w gospodarstwach domowych. Poszerzono również katalog 

odpadów odbieranych u źródła od mieszkańców. Bioodpady podzielono na zielone, czyli 

trawa, liście, gałęzie oraz kuchenne, czyli powstałe w wyniku przygotowywania posiłków. 

Wyodrębniamy także z odpadów zmieszanych popiół, który będzie zbierany od  

1 października do końca kwietnia. Zmieniono również częstotliwość odbioru odpadów 

komunalnych. Od kwietnia do października, odbiór bioodpadów będzie się odbywał co  

2 tygodnie. Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Pleszewie.  

Radny G. Jenerowicz odniósł się do rozdziału 3 § 5 pkt. 11 i powiedział, że chodzi tu o stan 

techniczny, sanitarny i porządkowy pojemników, za który odpowiada właściciel, a wcześniej 

instytucja, która odbierała śmieci odpowiadała za zachowanie w odpowiedniej czystości  

i w odpowiednim stanie technicznym pojemników. Wprowadzenie takiego zapisu jest 

niewykonalne. Pojemniki ulegają zniszczeniu z samego faktu ich użytkowania. W którymś 

punkcie tego regulaminu jest również napisane o kwestii mycia samochodów, że nie można 

robić tego w dowolnym miejscu. Chodzi tu o zanieczyszczanie środowiska. Ten sam problem 

może pojawić się z kubłami. Czy ten zapis nie powinien oznaczać, że obowiązek utrzymania 

pojemników w czystości jest zadaniem instytucji, która zajmuje się odbiorem odpadów? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek powiedział, że ustawa nie zobowiązuje nas nawet do 

dostarczenia pojemników, natomiast podjęliśmy decyzję, że pojemniki będą dostarczane  

w ramach opłaty, która jest uiszczana przez mieszkańców. Możemy wprowadzić taki zapis  

o tym, że Gmina będzie odpowiadać za utrzymywanie odpowiedniej czystości pojemników, 

ale wtedy musimy się zobowiązać do tego, że dokonujemy podwyżki w opłatach. Łatwiej  

i taniej jednak będzie, gdy pojemnikami zajmą się właściciele nieruchomości, ponieważ 

mycie pojemników przez firmę to duży koszt.  
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Radna W. Gil zapytała, jakie pojemniki będą obowiązywać na cmentarzach.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jedruszek odpowiedział, że chcemy oznaczyć pojemniki na plastiki  

i szkło brudne. Pozostałe odpady będą zbierane w jeden pojemnik jako zmieszane. Kłopot 

polega na tym, że wśród biodegradowalnych odpadów z wieńców, wiązanek nie da się wyjąć 

np. wstążek.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna odniosła się do rozdziału 4 pkt. 10 dotyczącego 

przekazywania odpadów niebezpiecznych, niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwach domowych. Zapytała, dlaczego jest zapis w regulaminie, że 

można dostarczać niebezpieczne odpady. Powinno być zapisane, że trzeba, bo nie powinny 

znajdować się one w odpadach zmieszanych.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że tego rodzaju 

odpady zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, która 

obowiązuje od dnia 6 września 2019 r. Gmina ma obowiązek odbierać te odpady tylko  

i wyłącznie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Zostały one uwzględnione w ten sposób, 

gdyż bardzo dużo niebezpiecznych odpadów znajdowało się w odpadach zmieszanych. 

Planujemy w przyszłości, aby osobom zainteresowanym rozdawać specjalnie oznaczone 

pojemniki. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że jeżeli w uchwale napisaliśmy, że 

„można” to nadal niebezpieczne odpady będą znajdować się w odpadach zmieszanych. Jest 

bardzo dużo pacjentów, którzy używają strzykawek w domach. Dodała, że powinno być to 

uregulowane w inny sposób.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że na ten temat musi wypowiedzieć się radca prawny 

i zaproponował by przenieść ten punkt obrad na koniec, bądź zrobić przerwę.  

Radca prawny Jan Półtorak powiedział, że cały ust. 6 § 11 jest sformułowany w sposób 

stanowczy. Słowo „można” moglibyśmy zamienić na słowo „trzeba, należy”, ale ten zapis jest 

stanowczy.  

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że należałoby określić, w czym 

mieszkańcy mają przynosić takie odpady. Dodała, że błąd popełnił ustawodawca, ponieważ 

odpad niebezpieczny powinien być zwracany do apteki tak samo jak leki. Trzeba będzie 

zwrócić uwagę ustawodawcy, aby strzykawki były możliwe do oddania w aptekach. Teraz 

musimy pomyśleć, w jaki sposób dostarczać je na PSZOK.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że naszym zamysłem było to, aby odpady mogły 

trafić zarówno do PSZOK-u jako wyselekcjonowany odpad, ale również tam, gdzie trafiają 

odpady medyczne z placówek szpitalnych, służby zdrowia. Jeżeli chodzi o pojemnik, to 

będzie się on znajdował na PSZOK-u.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak dodała, że w § 2 ust. 1 

regulaminu wymienia 20 rodzajów odpadów, które właściciel nieruchomości musi 

segregować oddzielnie.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że jest dużo ludzi starszych, którzy mieszkają samotnie i mają 

problem z dostarczeniem odpadów na PSZOK.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że jest to trudny temat. Oddając 

zużyte strzykawki do aptek poprawilibyśmy bezpieczeństwo.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/196/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że uchwała 

dotyczy wzorów dwóch deklaracji, jednej dla nieruchomości zamieszkałych i drugiej dla 

nieruchomości niezamieszkałych. Zostały w nich zapisane informacje tj. sposób obliczenia  

i zadeklarowania kompostownika (nieruchomość zamieszkała) oraz wytwarzania popiołu. 

Będzie to dla nas sygnał, czy na daną nieruchomość dostawić pojemnik na popiół oraz, czy 

uwzględnić ją w trasie wywozowej. W deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałych 

zmodyfikowano wielkości pojemników i sposób obliczenia opłaty za pojemniki i worki.  
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Głosowano w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, 

 

Wyniki głosowania 

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

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/197/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że do tej pory 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosiliśmy co 3 miesiące. Trafiają do nas 

sygnały od mieszkańców, że dla niektórych jest to zbyt duże obciążenie finansowe. 

Podjęliśmy decyzję o wnoszeniu takiej opłaty co miesiąc, czyli do 10go dnia każdego 

miesiąca.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy w związku ze zmianą terminów płatności poniesiemy 

większe koszty.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że na pewno 

pracownicy będą bardziej obciążeni pracą, ponieważ księgowania będzie 3 razy więcej niż 

poprzednio.  

 

Radny K. Szehyński zaproponował, aby zostawić mieszkańcom do wyboru okres płatności.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że nie jest to 

problemem, ponieważ jeżeli mieszkaniec będzie chciał z góry zapłacić za 3 miesiące, pół 

roku, bądź za cały rok, to ma do tego prawo. Poprosiła, aby w tytule napisać, jakiego okresu 

dotyczy wpłata, ponieważ bez tego zapisu, kwota będzie uznawana jako nadpłata.  

 

Radny D. Dryjański zapytał, jak będzie wyglądało roznoszenie upomnień.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że nie będziemy co miesiąc wykazywać osób, które 

zalegają z opłatami. Jeżeli chodzi o upomnienia i dochodzenie tych należności to będzie to 

wyglądało tak jak dotychczas.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zapytała Skarbnika Miasta i Gminy, jak to wygląda 

z punktu widzenia księgowego, ponieważ każdy brak zapłaty wiąże się z tym, że muszą być 

doliczane odsetki. 

 

Główny Księgowy A. Baurycza odpowiedziała, że po terminie płatności z pewnością odsetki 

będą naliczane, ale z ustawy wynika również obniżka, także do pewnego poziomu nie nalicza 

się odsetek. W okresie kwartalnym odsetki powinny wystąpić, jeżeli chodzi o osobę fizyczną.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy każdy mieszkaniec ma przypisane konto. 

 

Główny Księgowy A. Baurycza odpowiedziała, że konta są indywidualne.  

 

Radna D. Żarnowska zapytała, jak wygląda kwotowo zadłużenie z powodu niepłacenia za 

śmieci. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że ze stanu na  

12 czerwca 2020 r. wynika, że zaległość na koniec okresu wynosi 518.437,70 zł. Przychody 

roczne wychodzą w granicach 98%. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o stawki obecne – ok.  

7 mln zł rocznie. Jeżeli chodzi o naszą gminę, to zaległość jest stosunkowo na niskim 

poziomie.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dodał, że jest to zaległość pięcioletnia. Część osób spłaca, 

pojawiają się inni dłużnicy. Bilansując przychody i koszty, patrzymy na roczny procent 

zaległości. Waha się on u nas między 97% a 98%, czyli 2-3% mamy osób, które nie płacą. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że w 2020 roku 

wpłaty zaległe to 124.886 zł.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/198/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi 

załącznik nr 7 protokołu. 
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g) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że w tej uchwale 

dodajemy podział frakcji selektywnie zbieranych u źródła. Dodajemy odpady kuchenne  

i popiół, żużel z palenisk domowych. Zmieniamy również częstotliwość odbioru odpadów. 

Wprowadzamy trzy limity:  

- odbiór odpadów zielonych u źródła ograniczamy do 3 worków 120 l przy jednokrotnym 

odbiorze, jeżeli właściciel będzie produkował więcej tych odpadów, to bezpłatnie może oddać 

je na punkt, 

- odbiór opon od samochodów osobowych na punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

ograniczamy do 4 sztuk rocznie z jednego gospodarstwa domowego, 

- odbiór odpadów remontowych i budowlanych ograniczamy do 300 kg z jednego 

gospodarstwa domowego w ciągu roku.   

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zgłosił autopoprawkę do uchwały. W § 5 ust. 1, w ostatnim 

wierszu tabeli należy zmienić okres odbioru popiołu – raz na miesiąc od 1 października do  

30 kwietnia.  

 

Radny G. Jenerowicz zwrócił uwagę na limity, których się obawia. Dodał, że możemy przez 

nie zniechęcić mieszkańców do porządkowania terenów przed domami np. ograniczeniem 

worków. Trzeba będzie monitorować, czy te działania nam nie zaszkodzą.  

Radna R. Garsztka dodała, że 300 kg na odpady budowlane i rozbiórkowe to bardzo mało. 

Jeżeli ktoś będzie miał takiego odpadu więcej, a nie będzie chciał zawieźć go na punkt za 

opłatą, to te śmieci będą znowu porzucane w lasach, rowach.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że szeroka akcja edukacyjna, która jest prowadzona 

i będzie prowadzona nadal w temacie opon pomoże zrozumieć mieszkańcom, że ten odpad 

nie powinien tak naprawdę istnieć. Producent opon partycypuje w kosztach utylizacji opon. 

Opłacając opony wnosimy opłatę recyklingową. Możliwość oddania w ciągu roku czterech 

opon jest wystarczająca, ponieważ nie wymienia ich się co roku.  

Jeżeli chodzi o odpady zielone, to czasami zdarzało się tak, że transport jadący po odpady 

zbierane selektywnie wjeżdżał na nieruchomość i był już pełny. Odpadów zielonych było tak 

dużo, że transport musiał wracać po odbiorze śmieci z jednej lub dwóch nieruchomości.  

Odpady, o których mówiła Radna R. Garsztka to odpady z drobnych remontów. Duże 

remonty przeprowadzają firmy budowlane. Wykonują one usługi, dlatego też powinny 

ponosić koszty utylizacji tych odpadów. Musimy odróżnić odpad komunalny, który 

wytwarzamy sami od odpadu przemysłowego.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że w poprzedniej kadencji był pomysł, aby zakupić kruszarkę 

do gruzu. Poprosił, by wrócić do tego tematu.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że istnieją odpady, których nawet za opłatą nie można 

zostawić na PSZOK-u. Przykładem jest worek po ekogroszku, którego mieszkaniec nie może 

oddać.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zapytała, czy jeżeli ktoś ma działkę 5 000 m2 lub 

więcej i będzie produkował więcej zielonych odpadów, to czy może je wystawić i zapłacić.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że musi sam odwieźć je na punkt. Mieszkaniec 

może również zamówić sobie transport i za niego zapłacić.   

Dodał, że mówimy o gruzie budowlanym zmieszanym. Czysty gruz wykorzystujemy do 

budowy dróg. W tej chwili, nie kalkuluje się zakup kruszarki. Tańsze jest jej wypożyczenie, 

gdy zbierze się duża ilość materiału do skruszenia.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych 

od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych,  

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 

właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/199/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

h) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że jest to nowa 

uchwała. Mogliśmy ją podjąć wcześniej, ale nie było takiej potrzeby, ponieważ systemem 

mieliśmy objęte 100 % nieruchomości niezamieszkałych. Nowelizacja ustawy po 6 września 

2019 r. spowodowała, że firmy, czyli nieruchomości niezamieszkałe pozostają u nas  

w systemie lub zawierają umowy z firmami zewnętrznymi. Powyższa uchwała będzie dla nas 

tak naprawdę narzędziem do kontroli i egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od firm, które nie złożą deklaracji oraz nie podpiszą umowy z firmą 

wywozową. Na podstawie tej uchwały, Burmistrz będzie mógł wydać decyzję i naliczyć 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres roku biorąc pod uwagę stawki 

uwzględnione w tej uchwale.  

 

Radna W. Gil zapytała, jak będzie wyglądać to u przedsiębiorców.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że 

przedsiębiorca ma możliwość przystąpienia do naszego systemu i złożenia deklaracji lub 

podpisania umowy z firmą zewnętrzną, która posiada odpowiednie zezwolenia i jest wpisana 

do rejestru działalności regulowanej na terenie naszej gminy.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że stawki, które są podane w tej uchwale dotyczą 

takich nieruchomości niezamieszkałych, których właściciele nie złożą deklaracji o 

przystąpieniu do systemu prowadzonego przez Miasto i Gminę Pleszew oraz nie podpiszą 

umowy z firmą zewnętrzna w ramach odbierania odpadów komunalnych i nie będą posiadać 

rachunków za odbiór śmieci, a także nie wykażą, że odpady zostały przez tę firmę przekazane 

do utylizacji. Gdy podczas kontroli okaże się, że właściciel nie posiada takich dokumentów, 

to Gmina będzie zobowiązana wydać decyzję firmie na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

po stawkach umieszczonych w powyższej uchwale.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 
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ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/200/2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna ogłosiła przerwę.  

 

i) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Pleszewie, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że dotyczy to budowy boiska w Grodzisku i Skatepark-u. 

Zamierzamy ogłosić przetarg na realizację tych zadań, ale chcemy, aby realizowała to Spółka 

Sport Pleszew. Musimy mieć świadomość, że mogą pojawić się dwie inwestycje. Jeżeli 

Starostwo Powiatowe umieści drogę, to musimy do niej dołożyć. W ciągu dwóch miesięcy 

okaże się, czy będzie realizowany pierwszy etap kanalizacji w Brzeziu. Jest duża szansa, że to 

zrealizujemy. Będziemy się starać, aby większość z zadań, planowanych na 2020 rok była 

zrealizowana.  

 

Głosowano w sprawie: 

wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

BRAK GŁOSU (1) 

Karol Szehyński 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/201/2020 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do 

Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. Uchwała stanowi 

załącznik nr 10 protokołu. 
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j) opłaty targowej, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w pierwotnym zapisie było wskazane, że obniżamy cenę do 

1 zł dla osób, które handlują warzywami, owocami tylko w środę. Po spotkaniu  

z Przewodniczącą i Zastępcami Rady Miejskiej oraz Szefami Klubów pojawiła się 

propozycja, aby przyjąć cenę 1 zł we wtorek, środę i piątek, ale nie za pojazd, tylko za m2.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do opłaty targowej, 

 

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 

 

Głosowano w sprawie: 

opłaty targowej, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/202/2020 w sprawie opłaty targowej. Uchwała stanowi 

załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek 

rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, 

Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą „Budowa 

ścieżek rowerowych w Pleszewie”, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że na jednej z Komisji był wniosek, aby przedstawić tę 

koncepcję. Zaproponował, aby ten temat wszedł na którąś z jesiennych sesji, ponieważ do 
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opracowania mamy dwa tematy w ramach programu „Smart”. Z jednej strony jest to 

koncepcja transportu zbiorowego, a z drugiej, jest to projekt budowlany ścieżek rowerowych. 

Powyższa uchwała pozwoli nam na złożenie do 30 sierpnia wniosku w ramach środków 

Urzędu Marszałkowskiego i Unii Europejskiej na ścieżki rowerowe. Mamy zgodę Rady 

Powiatu i Zarządu Powiatu na przekazanie tego zadania.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że w uzasadnieniu zostały podane ulice, które mają być 

objęte ścieżkami rowerowymi. Czy jazda na rowerach będzie możliwa w obu kierunkach? 

Czy takie usytuowanie dróg rowerowych oznacza wykluczenie ulicy Sienkiewicza z sieci 

dróg rowerowych? Czy na ulicy Ogrodowej zrezygnujemy z miejsc parkingowych i czy jest 

tam przewidziany kontrapas? Powiedział, że zależałoby mu na tym, aby fachowcy, którzy 

będą się tym zajmować patrzyli nie tylko na ruch samochodowy, ale również na rowerowy  

i pieszy. Wspomniał, że 90% Pleszewian ma swój własny rower. Czy przewidujemy czynnik 

społeczny, który będzie uczestniczył w tworzeniu dróg rowerowych? Zaproponował, aby 

sformułowanie „ścieżki rowerowe” zamieniać na „drogi rowerowe”, ponieważ w prawie o 

ruchu drogowym nie ma ścieżek rowerowych.  

 

Radna R. Garsztka poprosiła, aby ścieżkami rowerowymi objąć również wsie, np. w Zielonej 

Łące brakuje 400 m ścieżki.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że nie wyobraża sobie, aby koncepcją objąć tylko miasto, 

pomijając wsie. Tak naprawdę, cały ruch rekreacyjny odbywa się na terenach wiejskich. Na 

następnej sesji chcielibyśmy umieścić środki na opracowanie koncepcji dla Gminy Pleszew, 

ponieważ koncepcja według programu „Smart” dotyczy tylko Miasta. Z trudem udało nam się 

umieścić stację w Kowalewie w tym programie, ale jest ona potrzebna do powiązania 

funkcjonalnego z Miastem.  

Terminologia dróg rowerowych związana jest z ogłoszonym konkursem przez Urząd 

Marszałkowski. Zakładając, że w ramach tego projektu dostaniemy pieniądze jest oceniana 

również edukacja związana z ruchem rowerowym. Z naszej strony musimy pokazać całą 

koncepcję edukacji dzieci i młodzieży związaną z ruchem rowerowym. Mamy nadzieję, że 

uda nam się uruchomić miasteczko ruchu drogowego, czego nie udało nam się zrealizować  

w ramach innego projektu. Kontrapasy na pewno będą na ulicy Zamkowej, Ogrodowej – od 

Zamkowej do Słowackiego. Nie wszystkie miejsca parkingowe zostaną zlikwidowane. Od 

ulicy Słowackiego do Kolejowej ścieżki byłyby po obu stronach. Przy budowie ronda obok 

parku, przewidziany jest ruch rowerowy. Między ulicą Targową a Lipową byłaby ścieżka 

pieszo – rowerowa. Na ulicy Lipowej, od strony Firmy Spomasz najprawdopodobniej 

rozszerzony zostanie chodnik, a na Wierzbowej byłby zagospodarowany pas zieleni przy 

ogródkach działkowych. Realizacja tych zadań oprócz ulic: Ogrodowej, Zamkowej, Targowej  

i Słowackiego uzależniona jest od otrzymania środków w ramach Unii Europejskiej. Jest też 

wskazana ulica Kazimierza Wielkiego, ale w tym projekcie najprawdopodobniej nie będzie 

realizowana.  

 

Radny D. Dryjański podziękował Radnej R. Garsztce za zwrócenie uwagi na tereny wiejskie. 

Wspomniał, że na Komisji mówił o niedokończonej drodze rowerowej z Piekarzewa do 

Pleszewa przy drodze krajowej nr 11. Zapytał, jak ma wyglądać droga rowerowa na ulicy 

Zamkowej, ponieważ nie wyobraża sobie tego. 

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że w zeszłym roku oddano do użytku drogę rowerową na 

ul. Szenica. Dodała, że mieszkańcy jeżdżą przez Tomaszew, Korzkwy, Kowalew do 

Pleszewa. Warto, aby ta „pętla” wokół Pleszewa się łączyła.  
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Radny G. Jenerowicz powiedział, że według niego, ulica Zamkowa jest idealną ulicą na drogę 

rowerową. Jest to jedna z ładniejszych ulic Pleszewa, gdyż samochody tam nie muszą się 

zatrzymywać.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wstępnie jest ustalony jeden pas po jednej stronie chodnika  

i drugi po drugiej stronie. Teraz należy odnaleźć kompromis pomiędzy ruchem 

samochodowym, rowerowym i pieszym. To, że w tym projekcie nie znalazły się drogi 

rowerowe na terenach wiejskich to tylko dlatego, że nie jesteśmy gotowi dokumentacyjnie, 

aby złożyć taki projekt. Koncepcja i wspólne działania z Panem Starostą, Zarządem Powiatu  

i Radą Powiatu dają nam możliwość szerszego spojrzenia na Miasto i Gminę Pleszew. 

 

Głosowano w sprawie: 

przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych 

na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, 

Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek 

rowerowych w Pleszewie”, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/203/2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę 

Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na 

ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w 

ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 protokołu. 

 

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

2032, 

 

Główny Księgowy A. Baurycza powiedziała, że autopoprawka do budżetu dotyczy wydatków 

majątkowych. W rozdziale 616 umniejsza się o kwotę 45.000 zł zadanie pn. „Południowa 

obwodnica Miasta Pleszewa” celem utworzenia w rozdziale 90001 zadania pn. 

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Pleszew, aktualizacja aglomeracji Pleszew 

na dokumentację”. W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się w rozdziale 616 zmiany 

nazwy zadania bieżącego z „Remont drogi nr 293/1 w Grodzisku” na „Remont drogi gminnej 

nr 639071P w miejscowości Grodzisko”. Te zmiany powodują również zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W załączniku finansowym nr 1, w części wydatków 

objętych limitem po stronie majątkowych zwiększa się umniejszenie o 45.000 zł. Kwotę 

136.000 zł zamieniamy na 181.000 zł. W załączniku nr 2, wykaz przedsięwzięć do 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla zadania realizowanego z budżetu Miasta o nazwie 

„Południowa obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu DK12” zmienia się kwotę zmniejszenia o 

45.000 zł do kwoty 181.000 zł dla łącznych nakładów limitu 2020 roku i limitu zobowiązań. 

Odpowiednio, ulegają zmianie również załączniki uchwały wraz z objaśnieniami.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2020 – 2032,  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/204/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

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

protokołu. 

 

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

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wprowadzamy kolejną kwotę 100.000 zł na wymianę 

pieców. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020, 
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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 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew 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 Grala-

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/205/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

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

 

n) odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wpłynął wniosek Pani Janiny Ciupy z prośbą o rezygnację 

ze stanowiska. Pani Janina Ciupa przez wiele lat była Kierownikiem Wydziału Finansowego  

i Skarbnikiem Miasta i Gminy Pleszew. Burmistrz podziękował za bardzo dobrą, sumienną 

pracę. Dodał, że na stanowisko Skarbnika proponuje Panią Agnieszkę Bauryczę, która  

w ostatnich miesiącach była Główną Księgową Urzędu Miasta i Gminy. Wcześniej była 

Dyrektorem Departamentu Wydziału Finansowego w Urzędzie Miejskim w Ostrowie 

Wielkopolskim. Doświadczenie zawodowe, wykształcenie, gwarantują, że Pani Agnieszka 

Baurycza będzie dobrym Skarbnikiem Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Głosowano w sprawie: 

odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew, 

 

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 Grala-

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/206/2020 w sprawie odwołania skarbnika Miasta i 

Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

o) powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Główny Księgowy A. Baurycza powiedziała, że kilka miesięcy spędzonych z Panią Skarbnik 

Janiną Ciupą dały jej możliwość bliższego poznania jednostki, za co jej dziękuje. Dodała, że 

ma nadzieję, że sprosta wyzwaniom i że podobnie Jak Pani Ciupa będzie utrzymywać 

dyscyplinę.  

 

Głosowano w sprawie: 

powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/207/2020 w sprawie powołania skarbnika Miasta  

i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna pogratulowała Skarbnik A. Bauryczy i życzyła 

dobrej współpracy.  

 

Skarbnik A. Baurycza podziękowała Radnym oraz Burmistrzowi za zaufanie oraz zgłoszenie 

kandydatury.  

 

p) zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 
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zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

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

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

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

Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Eryk Kowcuń 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXI/208/2020 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała 

stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

5. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że mieszkańcy okolicznych wsi 

Pleszewa zgłaszają, że mają bardzo trudny dostęp do służby zdrowia, ponieważ autobusy 

wyjeżdżają około godziny 6, a wracają około 16.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że w związku z tym, że rozpoczyna się sezon wakacji, a kolejne 

nasze spotkanie planowane jest we wrześniu, to powinniśmy omówić kwestię zdalnego 

nauczania. Na chwilę obecną nie wiemy, jaka będzie decyzja w dniu 1 września. Powiedziała, 

że dzieci „zerówek” przez ostatnie miesiące nie podjęły nauczania wczesnoszkolnego, czyli 

nie uczestniczyły w zajęciach kilka miesięcy i nie przygotowały się, aby pójść do klasy 

pierwszej. Jeżeli będzie niska ilość zakażeń, to dzieci klas 1-3 powinny podjąć nauczanie  

w szkole, w szczególności, jeżeli samorządy będą mogły o tym decydować. Powiedziała, że 

nie wyobraża sobie, aby pierwszoklasista pracował zdalnie. Dzieci z rodzicami w domach nie 

chcą pracować, tak jak w szkole, w której jest pewna dyscyplina. Poprosiła, aby mieć na 

uwadze otworzenie szkół dla klas 1-3. Dodała, że zasiłek na dzieci raczej nie będzie 

przedłużony, więc rodzice będą mieć problem z opieką nad dziećmi.  

 

Radna J. Molska powiedziała, że Pani Janina Ciupa przesłała wszystkim Radnym 

podziękowanie na pocztę. Nie mieliśmy okazji się z nią pożegnać i podziękować za 

współpracę, dlatego zaproponowała, aby członkowie Rady nagrodzili ją chociaż gromkimi 

brawami.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że chce przekazać głosy mieszkańców bloków i domów 

jednorodzinnych położonych przy nowej myjni przy ul. Warneńczyka. Mieszkańcy proszą o 

pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Jedna z osób, która tam zamieszkuje zwróciła się  

w indywidualnym piśmie do Pana Burmistrza. Inwestor miał zadbać, aby na etapie budowania 

myjni i w trakcie jej eksploatacji minimalizować uciążliwości spowodowane przez hałas  
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i zanieczyszczanie powietrza, gleby. Nie ma natomiast zachowanych zasad. Mieszkańcy 

wystosowali kolejne pismo do Pana Burmistrza, pod którym podpisało się 50 osób. 

Powiedział, że poda to pismo jako interpelację i zapyta, czy z racji zakłócania ciszy nocnej 

mamy możliwość podjęcia uchwały ograniczającej pracę myjni do godzin 6-22, albo 

rozmowy z właścicielem myjni. Dodał, że są takie osoby, które nocą, bądź nad ranem myją 

samochody.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że wczoraj otrzymał odpowiedzi na złożone interpelacje. 

Jedna z nich dotyczyła kwot przeznaczonych na godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli. 

Powiedział, że otrzymał informację, że w skali miesiąca jest to ponad 108.000 zł. Nauczyciele 

podlegający pod Miasto i Gminę Pleszew nie otrzymali tego składnika wynagrodzenia z okres 

pandemii. Takie potraktowanie nauczycieli oznacza, że nie wydano pieniędzy zaplanowanych  

w arkuszach organizacyjnych szkół. Na remont Zespołu Szkół Publicznych nr 3 

przeznaczyliśmy 1 mln zł. Zaproponował, aby do tej kwoty dołożyć środki niewypłacone 

nauczycielom.  

Powiedział, że bardzo przyjemnie chodzi się teraz ulicą Sienkiewicza, ponieważ nie mija się 

setek samochodów. Może warto by na przyszłość pomyśleć o kawiarenkach na taj ulicy.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że zgadza się z Radną E. Hylą, jednak nie 

jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka sytuacja będzie z epidemią.  

Powiedziała, że parkometry są wciąż zepsute i zbyt długo trwa naprawianie jednego punktu. 

Jest to uciążliwe, gdy ludzie się spieszą i muszą przez jeden zepsuty parkometr szukać 

innego, a w międzyczasie mogą zostać ukarani. Zgłaszane są również problemy z dojazdem 

do Pleszewa w godzinach otwarcia sklepów. Po południu nie ma żadnego połączenia. Czy  

w związku z powrotem do szkół zmieni się rozkład jazdy autobusów? Czy Urząd Miasta ma 

zamiar wpuszczać interesantów, gdyż nie ma u nas już przypadku zachorowania? 

 

Radna K. Melka powiedziała, że została dopuszczona możliwość otwarcia placów zabaw. 

Główny Inspektorat Sanitarny jest zdania, że jeżeli nie ma możliwości dezynfekcji urządzeń 

na placu zabaw, to nie powinien on zostać otwarty.  

 

Radny J. Noskowski zapytał, kiedy rozpocznie się budowa oświetlenia ścieżki rowerowej  

z Brzezia do Pleszewa.  

 

Radna D. Żarnowska zapytała, ile na dzień dzisiejszy jest zachorowań w naszym regionie.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że nie słyszał o sytuacji związanej z myjnią. Dodał, że nie 

bardzo mamy jakie działania podjąć, ponieważ nie wyobraża sobie nakazania ludziom, aby 

nie myć samochodów w nocy, ponieważ ktoś decyzję na powstanie tej myjni musiał podjąć. 

Należy również podjąć działania, aby nie powstała ferma drobiu, ponieważ jeżeli powstanie, 

to już nie będziemy mogli na nią wpłynąć.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że w imieniu mieszkańców wsi Piekarzew i  Suchorzew 

chciałby zapytać, kiedy rozpoczną się prace związane z przyłączeniem sieci światłowodów do 

gospodarstw domowych. Dodał, że złożył interpelację w tej sprawie.  

 

Radna W. Gil  zapytała, na jakim etapie jest dociągnięcie gazu do szkoły w Lenartowicach, 

ponieważ miała być zawarta umowa i określony termin.   
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Radny D. Dryjański podziękował radnemu P. Kusiakiewiczowi za przypomnienie o 

światłowodach. Dodał, że na każdej sesji i komisji pyta się Pana Burmistrza, jak daleko 

jesteśmy ze światłowodami. Takie dwie interpelacje sam złożył. Przypomniał, że tutaj nie 

tylko chodzi o Piekarzew i Suchorzew, ale również o Kowalew i Sowinę Błotną.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że mieszkańcy Pleszewa i Lenartowic zgłaszają, że wyjeżdżając  

z ulicy Mieszka I przy ZSP nr 3 na ulice Podgórną bardzo trudno jest wyjechać, gdyż przy 

kwiaciarni są parkingi z samochodami.  

 

Przewodnicząca A. Grala – Kałużna zgodziła się z Radną. Dodała, że na tym skrzyżowaniu 

nie jest trudno o wypadek.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że sytuacja ze względu na okres pandemii jest trudna. Tak 

naprawdę, komunikacja miejska, podmiejska w Pleszewie oparta jest na dowozie uczniów do 

szkół. Brak uczniów powoduje, że kursy są zredukowane. Na pewno dojdzie do spotkania  

w miesiącu lipcu, sierpniu z przewoźnikiem. Kluczowa będzie sytuacja, jaka będzie od  

1 września. Pomysł posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury jest zasadny. Myjnia przy  

ul. Warneńczyka może być utrudnieniem w funkcjonowaniu mieszkańców. Sprawdzimy 

możliwości wpływu na osobę, która prowadzi tę myjnię. Jeżeli chodzi o godziny 

ponadwymiarowe to nie są to zaoszczędzone pieniądze, tylko jest to zminimalizowanie strat 

w samym systemie edukacji. Proces przygotowania przetargu, rozstrzygnięcia wynosi około 

1,5 miesiąca. Nawet biorąc pod uwagę pomysł z przeznaczeniem tych pieniędzy na drugi etap 

remontu ZSP nr 3, znajdujemy się w miesiącu lipcu, czyli zostaje nam miesiąc czasu, 

zakładając, że dzieci wrócą od 1 września do szkół. Zgodnie z naszymi deklaracjami, ZSP nr 

3 w tej kadencji, jeżeli nie wydarzy się nic wielkiego – zostanie w całości wyremontowany, 

podobnie jak ZSP w Lenartowicach. Przetarg został rozstrzygnięty kosztem dołożenia 

środków finansowych. W momencie otwarcia przetargu nie mieliśmy wystarczających 

środków. Musieliśmy dołożyć 80.000 zł do jego rozstrzygnięcia.  

Remont kanalizacji na ul. Sienkiewicza oraz na skrzyżowaniu ul. Kaczyńskiego  

i Wyspiańskiego powoduje paraliż dla mieszkańców poruszających się samochodami.  

Z punktu widzenia pieszych, zamknięta ul. Sienkiewicza jest wygodna, natomiast z punktu 

widzenia kierowców, fakt braku przejazdu przez tę ulicę jest fatalny. 

Od Straży Miejskiej wiemy, że jeżeli chodzi o parkometry to nie są one wadliwe, tylko źle 

użytkowane. Najczęściej, za szybko wrzucane monety powodują, że system się blokuje.  

Od 1 lipca planujemy uruchomić Biuro Obsługi Interesanta, ale z zachowaniem reżimu, np. 

prowadzenie listy osób przebywających w Urzędzie.  

Na dzień dzisiejszy nie ma zarażonej ani jednej osoby oraz takiej, która pozostawałaby  

w kwarantannie.  

Jeżeli sytuacja finansowa się nie pogorszy, to jesteśmy w stanie zrobić oświetlenie przy 

ścieżce rowerowej Pleszew - Brzezie.  

Internet dotyczy również Zielonej Łąki, Dobrej Nadziei. Jesteśmy po rozmowie  

z  przedstawicielem firmy RCI. Sprawdzimy, na jakim etapie jest gaz w Lenartowicach.  

Jeżeli chodzi o place zabaw, to jest to trudny temat, ponieważ wytyczne są bardzo ogólne  

i nakładają na zarządców obowiązki.  

Wyjazd z ul. Krzywoustego w ul. Podgórną rzeczywiście jest problemem, głównie przez 

jedno miejsce parkingowe. Takim samym problemem jest wyjazd z ul. Krzyżowej do Rynku. 

Prawdopodobnie przesadzimy krzak, który rośnie na skrzyżowaniu.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że obiecano jej dodatkową lampę na przejściu  

z ul. Piaski do Plant. Czy Miasto przewiduje podłączenie tej lampy? 
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli rozstrzygniemy kwestię Spółki Oświetlenie Uliczne to 

będziemy realizować to my lub spółka, ale takich „zawieszonych” inwestycji jest więcej.  

 

Przewodnicząca Rady Adela Grala-Kałużna zamknęła obrady XXI sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

Klaudia Witek        Adela Grala-Kałużna 

 

  

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
 

 

 

 Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XXI/193/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XXI/194/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia 

stawek opłaty za pojemniki, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XXI/195/2020 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek 

letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

Załącznik nr 5 – uchwała nr XXI/196/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XXI/197/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XXI/198/2020 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i 

trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XXI/199/2020 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu 

świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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Załącznik nr 9 – uchwała nr XXI/2002020 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XXI/201/2020 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do 

Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr XXI/202/2020 w sprawie opłaty targowej, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr XXI/203/2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę 

Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na 

ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w 

ramach zadania pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”,  

Załącznik nr 13 - uchwała nr XXI/204/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XXI/205/2020 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Pleszew na rok 2020, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr XXI/206/2020 w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy 

Pleszew,  

Załącznik nr 16 - uchwała nr XXI/207/2020 w sprawie powołania skarbnika Miasta  

i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 17 - uchwała nr XXI/208/2020 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.  

 

 


