Rada Miejska w Pleszewie
Protokół nr XXIV/2020
XXIV sesja w dniu 24 września 2020 r.
Obrady rozpoczęto 24 września 2020 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:24 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 XXIV 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.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca
2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2020 r.
5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6. Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o
zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby
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prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H.
Wieniawskiego w Pleszewie,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
g) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych
w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
h) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
i) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta
i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2035,
j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości,
k) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Pleszewie,
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
8. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
9. Sprawy różne.
Głosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad.
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
3. Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca
2020 r., Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
Nie zgłoszono uwag do protokołów.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołów: Nr XX/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r., Nr XXI/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,
Nr XXII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. i Nr XXIII/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr
Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński,
Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (1)
Eryk Kowcuń
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w I półroczu 2020 r.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania.
5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radni nie wnieśli uwag.
6. Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna poprosiła Burmistrza A. Ptaka o zabranie głosu.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to konsekwencja wniosku radnych na sesji śmieciowej. Zostało to
stanowisko przekazane do Komisji Bezpieczeństwa, która je pozytywnie zaopiniowała. Zostanie
przesłane do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Klimatu, Ministra Środowiska i Departamentu
Gospodarki Odpadami.
Głosowano w sprawie:
Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
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 Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca
2019 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko stanowi załącznik nr 2 protokołu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
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Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Roman Łukasik
powiedział, że nadanie nazwy ulicom dróg wewnętrznych, czyli prywatnych odbywa się na wniosek
właściciela tego gruntu i właściciela tej drogi. Właściciel gruntu, złożył wniosek najpierw o nadanie tej
ulicy nazwy Jasna, a później go zmienił na ulicę Spacerową.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
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:
nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
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 XXIV/214/2020 w sprawie nadania nazwy drogom w Zielonej
Łące. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu.
b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż
Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania,
Radni nie wnieśli pytań.
Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr
Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński,
Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (1)
Eryk Kowcuń

Rada

Miejska

podjęła

uchwałę

nr

XXIV/215/2020

zmiany Uchwały
Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu.

w

sprawie

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego
w Pleszewie,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to zmiana, dotycząca przebiegu dróg wewnętrznych,
a konkretnie dróg w tym obszarze. Przedstawił na mapie informacje dotyczące tego planu. Dodał, że
jest to realizacja wniosku właścicieli gruntów na tym terenie.
Głosowano w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie,
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, 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)
Grzegorz Jenerowicz
NIEOBECNI (1)
Eryk Kowcuń

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/216/2020 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie. Uchwała stanowi
załącznik nr 5 protokołu.
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przedstawił omawiane obszary. Powiedział, że między linią kolejową a
ul. 70 Pułku Piechoty chcemy uregulować obszary w taki sposób, aby dostosować je do obecnego stanu
rzeczy, czyli do zabudowy wielorodzinnej, która tam się będzie rozpoczynać, jak i również w części
usług, które też są w tym rejonie. Chcemy dołożyć również możliwość ewentualnej budowy budynków
wielorodzinnych. Kolejna zmiana dotyczy zbiegu ulic Piaskowej i Wschodniej. Tutaj mamy
przeznaczenie w studium pod zabudowę mieszkaniową. Chcemy przeznaczyć ten teren pod zabudowę
usługową, przemysłową tak, aby spożytkować te tereny w przyszłości jako szeroko rozumianą
aktywizację gospodarczą. Kolejny teren jest w obrębie Kowalewa i Suchorzewa. Tutaj były usługi,
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chcemy to zmienić na zabudowę mieszkaniową. Usługi były wcześniej z tego względu, że planowany
był tutaj przebieg drogi krajowej nr 11. Dzisiaj wiemy, że trzy warianty, które są przedstawione przez
Generalną Dyrekcję, nie obejmują tego miejsca, w związku z tym powyższa zmiana. Kolejna zmiana
dotyczy terenu przy stacji PKP, czyli ewentualnej budowy parkingu na terenach PKP w przyszłości.
W Suchorzewie chcemy rozszerzyć możliwość zabudowy budynkami mieszkalnymi na terenie, na
którym jest już na dzień dzisiejszy nasz budynek socjalny.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dla części obszaru 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 XXIV/217/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy
Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu.
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to teren, który obejmuje swoim zasięgiem od
miejsca, gdzie jest dotychczas plan zagospodarowania. Na północ natomiast chcemy przygotować plan
po to, aby stworzyć możliwość zabudowy również przemysłowo-usługowej, natomiast pozostała
część w większości będzie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową za wyjątkiem miejsca, w którym
chcemy też dopuścić zabudowę budynkiem nieuciążliwej usługi, bądź przemysłu, ale również
nieuciążliwego.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi
Korzkwy, gmina 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
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/218/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu.
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przedstawił Radnym plan zagospodarowania przestrzennego. Powiedział,
że po uchwaleniu tego planu nie będzie możliwości przygotowywania dla tego terenu decyzji o
warunkach zabudowy, bo wszystkie kwestie regulował będzie plan.
Radna R. Garsztka powiedziała, że jeżeli będziemy robić plan zagospodarowania przestrzennego dla tej
miejscowości to prosi, aby wpisać, żeby przemysł, który tam będzie wyłączał wszelkie odpady,
recykling, składowanie, magazynowanie i przetwarzanie.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że takich zapisów nie może być w planach
zagospodarowania. Nie można zakazać konkretnych działań zakładom przemysłowym, bądź budowy
konkretnych zakładów przemysłowych. Takich możliwości w planie ogólnym nie ma. Z pewnością,
zgodnie z zapisami, które są w studium, będzie można różnego rodzaju obostrzenia zastosować.
Radna E. Hyla powiedziała, odnośnie wypowiedzi radnej Renaty Garsztki, że owszem tak jak Pan
Burmistrz powiedział, nie możemy zabraniać, ale plan zagospodarowania może wskazywać co można.
Powiedziała, że chodzi o to, żeby tereny przemysłowe ewidentnie wskazywały, że pewnych inwestycji,
które mają wpływ na środowisko nie będzie można po prostu tam otworzyć. Tu nie chodzi o to, żeby
zakazać tylko wskazać, a wskazaniem jest wykluczenie pewnego typu prowadzonej działalności. Tu
chodzi o to, żeby inwestycje nie oddziaływały negatywnie na środowisko.
Radna R. Garsztka dodała, że niedawno czytała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że
plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego i to Rada Gminy decyduje, co na
tych terenach będzie chciała robić. Oczywiście w taki sposób, żeby było to zgodne ze studium.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie
wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina 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 XXIV/219/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja
i Ludwina, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu.
g) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych
w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o działkę, to już wcześniej była dyskusja na jej temat.
Chodzi o działki przy ulicy Wschodniej, ale również Polnej. Jest to dość skomplikowana transakcja,
ponieważ Miastu i Gminie Pleszew najbardziej zależy na tym odcinku. Jest to odcinek, który chcemy
nabyć do gminnego zasobu. Struktura własnościowa tych gruntów jest dość kiepska, ponieważ są to
bardzo wąskie paski. Jesteśmy właścicielem wąskiego paska przy ulicy Wschodniej. Zakup działki
umożliwi nam posiadanie w jednej części gruntu o powierzchni 4 hektarów, czyli na powierzchni
4 hektarów można już proponować potencjalnemu inwestorowi kupno. Jeśli dojdzie do zainteresowania
inwestora, wpiszemy taki sam zapis, jaki był do tej pory stosowany przy sprzedaży gruntów. Biorąc pod
uwagę wszystkie wymiany, zamiany, kupno, hektar tego gruntu wyniesie około 42-43 zł za m2. Celem
jest stworzenie kolejnego miejsca do inwestowania.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz
zamianę 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 XXIV/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do
gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu.
h) wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że do PTBS wnosimy działki, które zamierzamy przeznaczyć
pod budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Realizować je będzie PTBS, przez co
musi być właścicielem gruntu.
Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, czy to są te budynki, na które już były zbierane oferty
oraz czy są chętne osoby.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że na tym etapie wybraliśmy wykonawcę projektu budowlanego. Jest to
firma z Leszna. Było około pięciu, sześciu ofert na kwotę około 240 000 zł. To jest ta sama firma, która
projektowała jeden z bloków na ul. Malinie. Dodał, że ma nadzieję, że około lutego, marca skończy się
etap projektowania. Jest już gotowa lista rankingowa według kryteriów dla osób, które w następnym
tygodniu będą proszone do PTBS. W Sejmie trwają prace legislacyjne nad zmianą sposobu
funkcjonowania i finansowania przede wszystkim mieszkalnictwa czynszowego i być może warunki
będą jeszcze bardziej korzystne, niż zwykły kredyt komercyjny, jaki chcieliśmy zaciągnąć w Banku
Gospodarstwa Krajowego. Jest to czas na przygotowanie dokumentacyjne i spięcie finansowe.
Głosowano w sprawie:
wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie,
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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

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/221/2020 w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu.
i) założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Pleszew na lata 2020 – 2035,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest z nami przedstawiciel firmy, która przygotowywała
ten plan. Przypomniał, że przygotowanie planu jest wynikiem kontroli Najwyższej Izby Kontroli w tym
zakresie, dlatego musieliśmy do tego planu przystąpić.
Pan Wojciech Pochetka, przedstawiciel firmy CDE z Mikołowa powiedział, że firma CDE działa od
10 lat na rynku i sporządziła już ponad 400 tego typu dokumentów strategicznych. Firma zatrudnia
ponad 30 pracowników i specjalizuje się w doradztwie energetycznym. Plan zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, którego sporządzenie wymaga ustawa o samorządzie
gminnym, ale przede wszystkim także ustawa prawo energetyczne. W ustawie prawo energetyczne,
wskazuje się, iż obowiązkiem wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta jest opracowanie takiego
projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Dokument ten
jest typowym dokumentem strategicznym, natomiast w przeciwieństwie do wielu dokumentów, nie ma
on swojego podstawowego celu. Jest to dokument bardziej statystyczno-sprawozdawczy, który ma na
celu przygotowanie racjonalnej polityki energetycznej na szczeblu wojewódzkim, a także krajowym,
stąd też późniejsze uzgodnienia, które były przeprowadzone z Urzędem Marszałkowskim. Dane, które
znajdują się w samym dokumencie są przekazane bezpośrednio ze spółek energetycznych, ponieważ
dokument jest tak naprawdę zbiorem planów inwestycyjnych i istniejącej sytuacji energetycznej na
terenie Gminy i Miasta. Jak każdy dokument strategiczny, ma on pewną stałą, ściśle określoną strukturę.
Struktura ta wskazuje, iż w pierwszej kolejności opisuje się, jak wygląda sytuacja energetyczna
w konkretnych sektorach energetycznych w Gminie, Mieście, a następnie wskazuje się plan realizacji
tej inwestycji w najbliższych latach. Dodał, że firma współpracowała ze spółdzielnią
mieszkaniową lokatorsko-własnościową. Spółdzielnia nie planuje większych inwestycji cieplnych,
jedynie bezpośrednie inwestycje związane z przyłączeniem ewentualnych nowych odbiorców, a także
modernizację istniejącej infrastruktury. Podobnie sytuacja wygląda jeżeli chodzi o Energa Obrót. Ten
lokalny operator dystrybucyjny, a także sprzedawca wskazuje, iż stan sieci elektroenergetycznych
w Gminie i Mieście jest dobry i bieżące inwestycje, jakie będzie planował, to są inwestycje polegające
na utrzymaniu istniejącej infrastruktury, ewentualnie zmiany linii napowietrznych na linie podziemne.
Mamy trochę więcej inwestycji, jeżeli chodzi o operatora gazowniczego, czyli Spółkę Gazownictwa
i ona wskazała, że rozplanuje rozbudowę sieci gazowniczych. Spółka Gazownictwa
wskazała, iż w latach 2020-2022 planuje rozwój sieci gazowniczej w lokalizacji Dobra Nadzieja,
Zielona Łąka, Tomaszew, a także Kowalew. Te inwestycje powinny być zrealizowane do końca 2022
roku. Jednym z elementów tego dokumentu są także konsultacje z gminami ościennymi. Dokument ten
został poddany konsultacjom z Urzędem Marszałkowskim, uzyskał pozytywną opinię, a także została
przeprowadzona wstępna
ocena
strategiczna oddziaływania na środowisko i zarówno
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, jak i Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny wskazali, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana, a
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tym samym odstąpili od przeprowadzenia tej oceny. Dokument jest pod względem zarówno formalnym
jak i merytorycznym zgodny i poprawny.
Poprosił o przyjęcie dokumentu na dzisiejszej sesji.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest po rozmowie ze Spółką Gazowniczą. Na początku października
dojdzie do spotkania, gdzie zostaną wydane nam warunki techniczne do ogłoszenia przetargu i jesteśmy
w stanie w tym roku rozpocząć całą procedurę związaną z projektem technicznym.
Liczba kontroli Straży Miejskiej od początku kadencji wynosi 3393. To są kontrole połączone
ze spisywaniem źródeł ciepła, systemu kanalizacji. W mieście zinwentaryzowano 2795 źródeł ciepła
w indywidualnych gospodarstwach domowych, w gminie dopiero rozpoczęliśmy przeprowadzanie
kontroli i spisanych jest 598 źródeł. Trochę wyprzedziliśmy działanie, które zacznie obowiązywać od
kolejnego roku. Powstaje centralna baza pieców, czyli rejestr, który będzie musiała prowadzić każda
Gmina w Polsce. Podczas kontroli, Straż Miejska wypisała 68 mandatów oraz wydała 1119 pouczeń
związanych z brakiem świadectw. Największym problemem jest jakość paliwa, węgla. Na podstawie
danych, które posiadamy na dzień dzisiejszy, czyli spośród tych 3393 zinwentaryzowanych źródeł
ciepła, 726 to źródła ciepła bezterminowe, czyli najczęściej gaz, olej, pellet. Na razie jest ich
1918. Do 2026 roku, wymienione musi zostać 330 źródeł ciepła, natomiast do 2028 roku – 419. Jeśli
chodzi o rok 2020, to jest już wykorzystana kwota i są podpisane umowy na około 700 000 zł. Są to 164
umowy, 100 umów jest na gaz, pompy ciepła, pellet, a 64 na węgiel, czyli to są umowy w tych
nieruchomościach, gdzie nie ma technicznej możliwości przyłączenia gazu ziemnego.
Dofinansowujemy wymianę pieców na węglowe, ale tylko i wyłącznie, kiedy nie ma warunków
technicznych, czyli w chodniku nie ma sieci gazowej.
Radny G. Jenerowicz zapytał, o ulicę Kilińskiego. Powiedział, że wie, że jest to ulica powiatowa.
Czy jednak nie ma tam szans, żeby doprowadzić gaz? Zapytał również o ulicę Hallera. Dodał, że
rozmawiał z jednym z mieszkańców, który powiedział mu, że nie ma dostępu do firmy Promax. Zapytał,
jak to wygląda technicznie.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Kilińskiego, to jesteśmy
w kontakcie ze Spółką Gazowniczą i próbujemy rozstrzygnąć ten temat. Problem jednak nie polega na
tym, że nie ma gazu, czy też na tym, że nie ma możliwości podłączenia gazu. Problem polega na tym,
że niektórzy właściciele zapominają o tym, że remontujemy drogi. Informacje, które wysyłamy do
właścicieli nieruchomości, położonych przy drogach, które będą remontowane są wysyłane z co
najmniej rocznym wyprzedzeniem. Jest to czas na przygotowanie się do podłączenia, na przykład do
gazu. Jeśli taka sytuacja występuje po wyremontowaniu drogi, to jest problem, tym bardziej, jeżeli ten
gaz przebiega w taki sposób, aby przy podłączeniu trzeba było naruszyć jezdnię. Dodał, że nie wyobraża
sobie, aby po roku użytkowania drogi, trzeba było ją ciąć. Wyrażamy zgodę, wtedy kiedy ta sieć
przebiega w chodniku, ponieważ można go rozebrać i ułożyć na nowo. Przy ulicy
Kilińskiego problemem jest to, że sieć z jednej strony kończy się w ulicy Panieńskiej, a z drugiej
strony na skrzyżowaniu z ulicą Kościelną. Sieć jest i niby można ją doprowadzić, ale musimy znaleźć
takie rozwiązanie techniczne razem ze Spółką Gazowniczą, aby przebieg tej sieci był nie po jezdni
asfaltowej, tylko po chodniku. Poprosił mieszkańców, aby reagowali z wyprzedzeniem i starali się o
przyłącze gazowe. Jeżeli chodzi o ulicę Hallera to jest to droga krajowa i musimy ten temat sprawdzić.
Radna W. Gil zapytała o Lenartowice. Powiedziała, że 4 lata temu, jak mieszkańcy Lenartowic mieli
szansę założyć gaz to nie było chętnych osób. W tej chwili jest światełko w tunelu, ponieważ przy ulicy
Kaliskiej budowany jest Zakład Komunalny i jest możliwość podłączenia gazu od ulicy Parkowej.
Dodała, że droga jest nowa, ale jest zostawione gdzieś jakieś miejsce w ścieżce rowerowej. Czy jest
szansa na wykonanie tego? Zapytała o podłączenie gazu do szkoły w Lenartowicach, ponieważ powinna
już być podpisana umowa.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że z tego co wie, to za dwa lata gaz powinien być
w szkole, więc powinien również być we wsi Lenartowice. Nie wiemy, czy Spółka Gazownicza
wywiąże się z tych zobowiązań, ale mamy nadzieję, że tak.
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Radny D. Dryjański powiedział, że mamy w tej chwili skanalizowany Piekarzew, większość
Suchorzewa. Poprosił, aby pomyśleć o brakującej części, żeby to zadanie zamknąć. Piekarzew,
Suchorzew, Kowalew się łączą. Cały czas powstają budynki, mieszkańcy się budują.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że Spółka Gazownicza, jako spółka prawa handlowego kieruje się
rachunkiem ekonomicznym. W Kowalewie nie zabiegaliśmy o powstanie gazu, natomiast Spółka
Gazownicza zauważyła dwa, trzy podmioty gospodarcze, które były zdecydowane na przyłączenie.
Zobaczymy, jak analiza finansowa wyjdzie w przypadku Taczanowa Pierwszego, Drugiego, Nowej
Wsi. Od 10, 15 lat trwają tam rozmowy ze Spółką Gazowniczą i na razie nic konkretnego nie zrobiono.
Inne miejscowości też czekają. Zaproponował, aby najpierw zakończyć etap związany z tymi
miejscowościami, które rzeczywiście mają szansę na taką infrastrukturę.
Radna J. Molska zapytała, ile kosztowało nas wykonanie projektu założeń do planu.
Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że na to pytanie Pani Radna otrzyma
odpowiedź za chwilę.
Głosowano w sprawie:
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy
Pleszew na lata 2020 – 2035,
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 XXIV/222/2020 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2035.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu.
j) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to uchwała, która reguluje zapisy zakwestionowane
przez Wojewodę. Są to na przykład informacje, które chcieliśmy zamieścić w deklaracji, takie jak
posiadanie kotła centralnego ogrzewania, opalanego paliwem stałym. Taka informacja była niezbędna
do tego, aby ustalić, na jakich nieruchomościach ustawić pojemnik na popiół. Niestety, Pan Wojewoda
stwierdził, że jest to niezgodne z przepisami, między innymi w związku z tym taki zapis został usunięty
z naszej poprzedniej uchwały. Jednocześnie chcemy również uregulować sprawę związaną z opłatami.
W tej chwili wnosimy już opłaty miesięczne, a poprzednio były to po części opłaty kwartalne lub
miesięczne.
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
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr
Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński,
Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (1)
Eryk Kowcuń

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/223/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 protokołu.
k) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
Burmistrz A. Ptak powiedział, że powyższa uchwała jest bardzo ogólna, ponieważ kompetencje Rady
są ograniczone, jeśli chodzi o wewnętrzną strukturę organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Na Komisji, przed następną sesją, jeżeli Pani Dyrektor MGOPS będzie gotowa, to
przedstawi koncepcję funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Są
przygotowywane zmiany strukturalne w tym ośrodku, stąd też ważniejszy w kontekście funkcjonowania
tego ośrodka będzie regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny niż statut. Dodał, że Radni
zostaną poinformowani o posiedzeniu Komisji, na której będą przedstawiane propozycje.
Radny B. Kaczmarek poprosił o wykreślenie z załącznika do powyższej uchwały § 12, ponieważ treść
tego paragrafu jest już zawarta w § 2 ust. 5.
Radca prawny Pan Jan Półtorak powiedział, że rzeczywiście dwa postanowienia z tego statutu się
powtarzają, ale by jak najmniej modyfikować ten tekst to zaproponował, zamiast skreślać § 12, to
w § 2 ust. 5 usunąć wyrażenie "i zmieniany". Taka zmiana byłaby prostsza.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 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
Głosowano w sprawie:
nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
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 XXIV/224/2020 w sprawie nadania Statutu Miejsko –
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 13
protokołu.
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
Burmistrz A. Ptak przedstawił zmiany, które zaszły w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Powiedział, że budżet jest dosyć radykalnie zmieniany. Pojawiły się także autopoprawki. Otrzymaliśmy
ponad 2 mln zł - refundacja drogi Targowa, Słowackiego oraz ponad 4 mln z Funduszu Inicjatyw
Lokalnych. Pojawiają się pewne nowe zadania, np. w Taczanowie Drugim system magazynowania,
rozprowadzania wód opadowych. Warunkiem realizacji tego zadania jest otrzymanie środków
zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego. Dużym problemem są ścieżki rowerowe, chodniki.
Najbardziej uciążliwe są drogi krajowe, np. odcinek Krzywosądów-Kuczków-Janków, ale również
i Ludwina-Dobra Nadzieja-Piekarzew-Pleszew. Chcemy na sesji i w budżecie wprowadzić
i zaprojektować drogę na odcinku Krzywosądów-Kuczków-Janków mimo, że to nie jest nasze zadanie.
W tym roku jest to kwota 10 000 zł, reszta będzie w 2021 r., ponieważ do końca roku pozostały
3 miesiące. Jeżeli pojawi się perspektywa i wola Generalnej Dyrekcji, żeby Miasto i Gmina Pleszew
wzięła na siebie obowiązek zaprojektowania ścieżek rowerowych przy pozostałych miejscowościach,
to zapewne taka zgoda, zarówno Radnych, jak i moja się pojawi, bo wiemy doskonale, jak ważnym
problemem jest bezpieczeństwo ludzi. Została wprowadzona również kwota 90 000 zł na przebudowę
i rozbudowę Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach. Realizacja tego zadania uwarunkowana jest
otrzymaniem środków w ramach drugiej transzy, w drugiej edycji Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Jeżeli
będzie pozytywna decyzja, to na pewno taką prezentację i koncepcję przedstawimy. Póki co,
przygotowujemy się dokumentacyjnie. Warunki lokalowe, nie tylko estetyczne, ale także związane
z funkcjonowaniem szkoły w Lenartowicach wymagają podobnie jak w Zespole Szkół Publicznych nr
3 radykalnej poprawy. Dokładamy 200 000 zł do wymiany pieców. Być może, złożone wnioski już
wyczerpią tę kwotę. W sumie, rok 2020 jest rekordowy, jeśli chodzi o środki przeznaczone na ten cel.
Na dzień dzisiejszy podpisaliśmy ponad 160 umów na blisko 700 000 zł.
Dyskutowaliśmy, czy wchodzić do spółki, jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne. Stwierdziliśmy, że
analiza finansowa wskazuje, że raczej pozostaniemy ze swoim oświetleniem przy Mieście
i Gminie Pleszew. Będziemy wnosić aportem i obejmować udziały w oświetleniach, których
właścicielem jest Spółka Oświetlenie Uliczne, w sytuacji, gdy zależy nam na szybkiej wymianie lub
pobudowaniu. Mówimy tutaj o projekcie dwóch odcinków, Zawidowice i Lenartowice oraz Nowa Wieś
i Taczanów Pierwszy. Głębiej pochylimy się nad problemami oświetlenia przy konstrukcji budżetu na
2021 r. Mamy wpisaną kwotę 10 000 zł na rozbudowę i przebudowę basenów zewnętrznych
w Pleszewie. Kwota 4 200 000 zł, która jest zamrożona na koncie budżetu Miasta, otrzymana
z Funduszu Inicjatyw Lokalnych właśnie na ten cel zostanie przekazana. W miesiącu październiku
odbędą się konsultacje społeczne, związane z koncepcją, bo na jej podstawie zostanie zrealizowany
projekt i w roku 2022 ten obiekt powinien powstać. Ma to być obiekt rekreacyjny, a nie typowo
sportowy, czyli wodne place zabaw, basen płytki do 1,50 m, bardziej do nauki pływania niż do
wyczynowego pływania. O terminie tej prezentacji Radni zostaną poinformowani. Pojawiły się również
autopoprawki do budżetu i do WPF-u. Są one związane z otrzymaniem dodatkowych środków
finansowych. Miasto i Gmina Pleszew pozyskała ponad 800 000 zł ze środków Unii Europejskiej na
projekt Eko Pleszew. Największą inwestycją w tej części jest budowa miasteczka ruchu drogowego,
które będzie zlokalizowane na Stadionie Miejskim w miejscu, w którym kiedyś był Skatepark. Pierwszy
przetarg odbył się, ale z wynikiem negatywnym. Skatepark będzie zlokalizowany wchodząc na stadion,
na prawej stronie. Chcemy ten przetarg ogłosić w końcu września i termin realizacji do końca maja
2021 r. W projekcie jest też sporo działań edukacyjnych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
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również wyposażenie ogródków ekologicznych przy przedszkolach. Jesteśmy na etapie zbierania
i poprawy dokumentów oraz przygotowywania się do podpisania umowy. Jutro będzie podpisywana
umowa przez Spółkę Sport Pleszew na budowę boiska w Grodzisku. Pierwszy przetarg został
unieważniony, drugi za tą samą kwotę zostanie zrealizowany do końca roku. Spółka Sport Pleszew
pozyskała pieniądze z Ministerstwa Sportu w wysokości około 200 000 zł. Zostanie również rozpisany
przetarg na boisko w Sowinie Błotnej i na osiedlu Chopina. Nie mamy sprawozdania z wykonania
budżetu, ponieważ nie dostaliśmy jeszcze opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na sierpień 2020
roku, porównując wpływy z PIT-u i CIT-u, zmniejszyły się one o około 1 400 000 zł. Największy spadek
był miesiącu kwietniu. Rada Miejska podjęła również uchwałę 22 kwietnia w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu z powodu covid-19. Wpłynęły 43 zgłoszenia, a 32 przedsiębiorców spełniło warunki
wynikające z uchwały. Łączna Kwota zwolnień to 302 206 zł. Są jeszcze 4 wnioski, na kwotę blisko
30 900 zł w trakcie rozpatrywania. Podjęliśmy także decyzję o umarzaniu, odraczaniu, rozkładaniu na
raty. Jest 14 decyzji pozytywnych na ponad 20 000 zł i 3 wnioski w trakcie rozpatrywania na kwotę
około 6 700 zł. Pojawiło się czterech nowych podatników, którzy zarejestrowali 47 pojazdów, o łącznej
kwocie podatku 51 000 zł.
Burmistrz poprosił Radę o przyjęcie zarówno budżetu jaki WPF-u z autopoprawkami.
Radny K. Szehyński powiedział, że w Pleszewie mamy ulicę Marcinkowskiego, z której na pieszo nie
można dostać się do miasta ze względu na to, że jest zlokalizowana przy drodze krajowej i nie ma tam
chodnika. Wysłaliśmy do Zarządu Dróg Krajowych pisma z zapytaniem, czy możemy na swoją swój
koszt wykonać projekty chodników i ścieżek rowerowych. Kiedy możemy się spodziewać odpowiedzi
w tej w tej sprawie?
Burmistrz A. Ptak powiedział, że na razie nie ma w ogóle pieniędzy z Generalnej Dyrekcji na tego typu
projekty. W skali Generalnej Dyrekcji, to nie jest pewnie duży wydatek, ponieważ to jest około 2,5 km
drogi, jeżeli chodzi o Janków-Kuczków-Krzywosądów. Na ulicy Marcinkowskiego jest chyba raczej
problem z gruntami. Od 30 lat, w tym Mieście, to samorząd głównie inicjuje dużą część zadań, których
nie jest własnością Miasto i Gmina Pleszew. Cały czas inicjatorem jest Miasto i Gmina Pleszew, ale
można mówić, że to nie nasze zadanie i nie widzieć problemu, albo też w jakiś sposób pobudzać do
działania.
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
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Wyniki imienne:
ZA (20)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr
Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński,
Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (1)
Eryk Kowcuń

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIV/225/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 14
protokołu.
m) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej 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
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej 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 XXIV/226/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu.
8. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad
ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
Głosowano w sprawie:
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Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze
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 obwieszczenie nr XXIV/1/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew. Obwieszczenie

stanowi załącznik nr 16 protokołu.
9. Sprawy różne.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że na posiedzeniu Komisji pojawiło się pytanie związane ze stypendiami
naukowymi. One zostaną wypłacone uczniom, którzy spełniają kryteria zapisane w uchwale Rady
Miejskiej, natomiast nie będzie uroczystości, która była co roku w okolicach Święta Niepodległości
11 listopada. Zostaną one przekazane do szkół.
Radna B. Gawrońska zaprosiła radnych w imieniu Klubu KS Kosz Pleszew na inaugurację sezonu 20202021.
Radna J. Molska zwróciła się z pytaniem od mieszkańców ulicy Sienkiewicza. Powiedziała, że są oni
bardzo zaniepokojeni, tym, że drzewa, które mają być posadzone na tej ulicy, mają to być grusze mało
owocowe. Mieszkańcy twierdzą, że owoce będą zaśmiecać chodniki. Dodała, że poczytała na ten temat
i dowiedziała się, że będą to kuliste owoce, chętnie zjadane przez ptaki, dlatego nie należy się obawiać.
Mimo to, mieszkańcy strasznie się obawiają, że owoce będą utrzymywać się do zimy na drzewkach
i jeżeli ptaki będą je objadać, to resztki będą spadać i zaśmiecać chodniki.
Radny J. Noskowski podziękował Panu Burmistrzowi za to, że po interwencji, zostało bardzo szybko
zorganizowane spotkanie z lekarzem powiatowym w celu wyjaśnienia nam, jak poważne jest zagrożenie
związane z ASF-em. Podziękował również Radnym za wcześniejsze przybycie.
Radny B. Kaczmarek powiedział, że na ostatniej sesji składał interpelację, dotyczącą funkcjonowania
myjni przy ulicy Warneńczyka. Dodał, że dostał odpowiedź, ale chciałby wiedzieć, na jakim etapie jest
rozwiązywanie tego problemu.
Radny K. Szehyński powiedział, że na maila dostał informację odnośnie budowy kanalizacji w Brzeziu.
Mieszkańcy zgłaszali uwagi, że kanalizacja do nich nie dotrze. Zapytał, jaki jest powód tego i jak
wygląda sytuacja w tej chwili. Czy ktoś z mieszkańcami rozmawiał?
Radny D. Dryjański poprosił, aby rozejrzeć się na terenie gminy Pleszew i sprawdzić wszystkie wiaty
przystankowe, ponieważ są one zdewastowane. Jeżeli chodzi o kubły na śmieci to śmieci w tych kubłach
zalegają od pół roku. To jest nasza wizytówka, Miasta i Gminy Pleszew.
Dodał, że wybory prezydenckie się skończyły. Poprosił, o sprzątnięcie plakatów ze słupów. Poprosił
również o odpowiedź na pytanie, kto ma to sprzątać.
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Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna poprosiła, aby podać informację o zakończeniu remontu oraz
o pokazanie mieszkańcom, jakie zmiany przeszła ta szkoła i jak teraz będzie pięknie wyglądać.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Sienkiewicza, to trudno nazwać owocami, to co
się tam pojawi. Takie drzewo już rośnie obok Urzędu Skarbowego, a więc można sobie fizycznie
podejść i sprawdzić, jak ono wygląda. Jest to typowo miejskie drzewo. Wiemy, że drzewa wzbudzają
kontrowersje, z jednej strony jest grupa ludzi zadowolona, z drugiej nie, ale tak to wygląda przy każdej
podejmowanej decyzji.
Jesteśmy po rozmowie z właścicielem myjni, który czeka na swoją ekspertyzę i na pewne zmiany, które
będą związane z oświetleniem tego obiektu. Dojdzie do spotkania z udziałem Pana radnego,
Przewodniczącego Osiedla oraz przedstawiciela z bloku.
Jeżeli chodzi o Brzezie, to odbyło się spotkanie z tymi osobami, również z udziałem radnego
Noskowskiego. Tam jest fizyczna możliwość podłączenia kanalizacji. Ona była zaprojektowana, tylko
nie było zgody jednego z właścicieli, żeby przejść przez jego grunt.
Wiaty systematycznie są wymieniane. Burmistrz powiedział, że zachęca budżety sołeckie do
przekazywania środków na wiaty przystankowe, ponieważ jest to racjonalny i bardzo potrzebny
wydatek.
Zespół Szkół Publicznych nr 3 to ciężki remont, bo okazało się, że stan techniczny tej szkoły był gorszy
niż nam się wydawało. Dość kompleksowy remont dotyczy całego pierwszego piętra i trochę się on
przedłużył. Powoduje to pewne komplikacje związane z funkcjonowaniem klas 1-3. Myślimy, że
w ciągu tygodnia, półtora te największe prace remontowe zostaną skończone, ponieważ już przewożone
są meble, sprzęt elektroniczny. Zbliżamy się do końca i na pewno efekt będzie bardzo dobry. Wiemy
już dzisiaj, że drugi etap tego remontu musimy zrobić od 1 czerwca 2021. W wakacje nie jesteśmy
w stanie zrealizować tak dużego remontu. Część osób zadaje pytanie, skoro była pandemia można było
rozpocząć te prace wcześniej. Szkoły były zamykane etapami. Co dwa tygodnie była przedłużana
decyzja Ministra Zdrowia o zamknięciu szkół.
Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zamknęła obrady XXIV 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 – Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Załącznik nr 3 – uchwała nr XXIV/214/2020 w sprawie nadania nazwy drogom w Zielonej Łące,
Załącznik nr 4 – uchwała nr XXIV/215/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub
fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania,
Załącznik nr 5 – uchwała nr XXIV/216/2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie,

Załącznik nr 6 – uchwała nr XXIV/217/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2020. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew,
Załącznik nr 7 – uchwała nr XXIV/218/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew,
Załącznik nr 8 – uchwała nr XXIV/219/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja
i Ludwina, gmina Pleszew,
Załącznik nr 9 – uchwała nr XXIV/220/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego
zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości,
Załącznik nr 10 – uchwała nr XXIV/221/2020 w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pleszewie,
Załącznik nr 11 – uchwała nr XXIV/222/2020 w sprawie założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2035,
Załącznik nr 12 – uchwała nr XXIV/223/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
Załącznik nr 13 – uchwała nr XXIV/224/2020 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie,
Załącznik nr 14 – uchwała nr XXIV/225/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
Załącznik nr 15 – uchwała nr XXIV/226/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2020,
Załącznik nr 16 – obwieszczenie nr XXIV/1/2020 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
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