Rada Miejska w Pleszewie
Protokół nr XXV/2020
XXV sesja w dniu 15 października 2020 r.
Obrady rozpoczęto 15 października 2020 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:07 tego
samego dnia.
Sesja Rady Miejskiej odbyła się w trybie zdalnym.
W posiedzeniu wzięło udział 18 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 XXV sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kusiakiewicz, który stwierdził,
że na sali znajduje się 18 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Wiceprzewodniczący powiedział, że sytuacja pandemiczna zmusiła nas do przeprowadzenia sesji
w trybie zdalnym. Dodał, że radni otrzymali wszystkie materiały oraz informację o możliwości
zgłaszania pytań do projektów uchwał. Nie możemy mimo to, odbierać głosu uczestnikom sesji, dlatego
jest możliwość skontaktowania się poprzez program Skype.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi
Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
d) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
e) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
f) wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie,
g) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach
budżetowych,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020
– 2032,
i) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
7. Sprawy różne.
Głosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (19)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla,
Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan
Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata
Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dnia 24 września 2020 r.
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Wiesława Gil, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz
Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan
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Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska,
Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
BRAK GŁOSU (1)
Bernadeta Gawrońska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że zgodnie z przyjętą wcześniej koncepcją funkcjonowania sesji
Rady Miejskiej, poprosiliśmy wszystkich Radnych o zgłaszanie ewentualnych pytań.
Pytanie radnego G. Jenerowicza dotyczy zarządzenia nr 209/VIII/2020 z dnia 24 września 2020
roku i związane jest z przeniesieniem kwoty około 11 000 zł z Muzeum Regionalnego na Dom
Kultury. Jest to decyzja związana z optymalnym wykorzystaniem zasobów kadrowych
w kontekście prowadzenia działalności kulturalnej przez te jednostki. W zakresie działania
jednej i drugiej instytucji musi być zracjonalizowane zatrudnienie, stąd takie zmiany.
Zarządzenie nr 215 dotyczące wyznaczenia przez Burmistrza koordynatora do spraw
dostępności oraz powołanie zespołu jest wynikiem ustawowego zobowiązania. W zespole są
osoby z niepełnosprawnością, w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew jest takich osób 7. Do prac
zespołu mogą być poproszone również osoby z zewnątrz, natomiast jest to wyłącznie
kompetencja przewodniczącego tego zespołu oraz członków.
Zarządzenie nr 216 z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu
Miasta dotyczy pokrycia kosztów zakupu okularów korygujących. To zarządzenie dotyczy
tylko Urzędu Miasta i Gminy, ponieważ to kierownik jednostki decyduje o kwocie, która może
być przeznaczona na okulary, jeżeli osoba, co najmniej połowę czasu pracy dziennie przeznacza
na pracę przy komputerze. Chodzi tutaj o systematyczną pracę przy komputerze.
Jeżeli chodzi o informację w związku z zarządzeniem dotyczącym Centrum Usług Wspólnych,
to omówi ją Zastępca Izabela Świątek.
Z-ca Burmistrza I. Świątek przytoczyła pytanie radnego G. Jenerowicza: czym jest
spowodowana zmiana budżetu Centrum Usług Wspólnych i ile wynosi roczny budżet Centrum
Usług Wspólnych? Odpowiedziała, że budżet wynosi 836.903 zł na rok 2020. Jednostka
obsługuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wszystkie jednostki oświatowe
Miasta i Gminy Pleszew. Zmiany, które się pojawiły, są to zwiększenia i zmniejszenia.
Zwiększenia – z powodu wynagrodzeń osobowych, a konkretnie nagrody jubileuszowej
jednego pracownika, natomiast zmniejszenia – rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych. W wyniku zmniejszeń i zwiększeń, budżet Centrum Usług Wspólnych został
zmniejszony o 7.419 zł.
5. Ocena wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku.
Skarbnik A. Baurycza przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej przebieg wykonania
budżetu. Powiedziała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew
za I półrocze 2020 roku podlega, zgodnie z art. 226, opiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdził, iż informacja
Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przedłożona została w wymaganym
terminie. Ujęte w niej plany dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik
finansowy zgodne są z uchwalonym po zmianach budżetem na 2020 rok i Wieloletnią Prognozą
Finansową, a wykazane wykonanie zgodne ze sprawozdawczością budżetową za ten okres.
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Dane dotyczące zadłużenia są zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową i sprawozdawczością
w zakresie operacji finansowych. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada, a plan
finansowy i wykonane dotacje dla instytucji kultury zgodne są z budżetem. Uchwałą z dnia
23 września 2020 roku, Skład Orzekający wyraził opinię pozytywną.
Skarbnik zaprezentowała na slajdach wykonanie budżetu za I półrocze. W przypadku
dochodów zaplanowanych w kwocie 153.554.284,16 zł, wykonanie ukształtowało się na
poziomie 81.792.912,87 zł ze wskaźnikiem wykonania 53,27%. Przy wydatkach planowanych
na kwotę 166.683.591,08 zł, wykonano je na poziomie 42,19%, co daje kwotę 70.322.917,20
zł. Przychody przy planie 20.374.306,92 zł, wykonano na poziomie 65,92%, co wynosi
13.431.045,68 zł. W przypadku rozchodów plan wynosił 7.245.000 zł, a wykonanie na
poziomie 43,19% wynosiło 3.129.000 zł i dotyczyło spłaty kredytów i długoterminowych
pożyczek, które były spłacane zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Skarbnik wytłumaczyła, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wyróżnia
trzy grupy dochodów: własne, subwencja ogólna oraz dotacje. Wytłumaczyła różnice pomiędzy
podanymi rodzajami dochodów.
Przedstawiła również zmiany zachodzące w I półroczu w latach 2018-2020. Dodała również,
że spełniamy ustawowe przepisy spłaty zobowiązań, ponieważ przy maksymalnym
dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań wynoszącym 28,84%, gdzie zadłużenia ogółem
do dochodów planowanych wynosiły 30,69%, realizacja wydatków związanych z obsługą
zadłużenia utrzymana jest na poziomie 12,42%.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś,
gmina Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że radny K. Szehyński poprosił o informację, jak
będzie przebiegała procedura tworzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które uchwalamy. Z-ca Burmistrza odpowiedział, że procedury dotyczące
uchwalania planów regulują dwa dokumenty, tj. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporządzenie w sprawie wymagań zakresu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pokazał na mapie zasięg omawianego obszaru. Zamiarem jest przygotowanie wskaźników,
dokumentów planistycznych, tak aby można było zagospodarować tereny objęte planem
zarówno w części zabudowy mieszkaniowej, jak i w części zabudowy usługowej, produkcyjnej,
ale również regulacje dotyczące zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
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Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/227/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty
w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik
nr 2 protokołu.
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek omówił powyższy teren. Chcemy objąć tereny Marszewa, które
nie są objęte planami zagospodarowania. Jest już uchwalony plan Marszew-wschód dla
południowo-wschodniej części Marszewa.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie
wsi Marszew, gmina Pleszew,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/228/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu.
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Marszew – wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że uchwała dotyczy praktycznie zmiany planu
zagospodarowania, ponieważ dla tej części w miejscowości Marszew posiadamy już plan
zagospodarowania, jednak ma on już kilka lat. Wymagania inwestorów i Pleszewian się
zmieniły. Tereny objęte planem pod zabudowę usługową, przemysłową chcemy zmienić, aby
były one wygospodarowane na zabudowę mieszkaniową. Jest zainteresowanie budownictwem
mieszkaniowym wielorodzinnym na tym terenie, w związku z tym chcemy część tych gruntów
pod takie budownictwo przeznaczyć.
Głosowano w sprawie:
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Marszew – wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/229/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi
Marszew, gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu.
d) Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
Burmistrz A. Ptak powiedział, że wpłynęło pytanie od radnego G. Jenerowicza: ile na terenie
Miasta i Gminy Pleszew jest zarejestrowanych organizacji posiadających status pożytku
publicznego? Z czego wynika wskazana w rozdziale 9 wysokość środków na realizację
programu? Burmistrz odpowiedział, że organizacje pozarządowe oraz mające status pożytku
publicznego to dwie różne rzeczy. Takich informacji nie posiada Miasto i Gmina Pleszew.
Informacje te można znaleźć w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Starostwie Powiatowym.
Nie wszystkie organizacje mają status pożytku publicznego. Kwota 2.248.700 zł wynika z
Wieloletniej Prognozy Finansowej i musimy ją zagwarantować na realizowanie zadań
wieloletnich w ramach pożytku publicznego. W chwili obecnej, realizowane są 4 zadania w
ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są to: prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych, prowadzenie Centrum Wspierania
Inicjatyw Obywatelskich. Pozostała kwota dotyczy zadań w ramach pożytku publicznego,
najczęściej jednorocznych na podstawie składanych wniosków, prowadzonych konsultacji.
Musimy brać pod uwagę to, że każda zmiana w programie, współpracy, czy w dokładaniu
środków na organizacje pozarządowe wymaga zmiany tego programu. Dodał, że w tym roku
pewnie jeszcze będzie zmieniany ten program, ponieważ z uwagi na epidemię, znaczna część
zadań nie została zrealizowana.
Kolejne pytanie radnego G. Jenerowicza dotyczy zapisu w ustawie, która obejmuje sferę 33
zadań. Radny zapytał, czy zadania te nie będą traktowane w inny sposób. Burmistrz
odpowiedział, że katalog obszarów, które mogą być realizowane w ramach pożytku
publicznego jest bardzo szeroki. Obejmuje on 33 zadania, my natomiast w swoim programie
mamy 17 zadań. Są to zadania, na które do tej pory było zapotrzebowanie. Jeżeli byłaby taka
sytuacja, że jakaś organizacja zgłosi wolę realizowania zadania i będzie zgoda Miasta i Gminy
Pleszew na jego realizację, ale nie będzie go w katalogu zadań to dojdzie do zmiany,
nowelizacji uchwały Rady Miejskiej. Na podstawie tego dokumentu, później po przedłużeniu
projektu budżetu na rok 2021 można już ogłaszać pierwsze konkursy ofert, dlatego
podejmujemy ten program już w październiku. Przy kolejnych uchwałach, będziemy widzieć,
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jakie środki nie zostały wykorzystane. Jeżeli będą to środki w ramach funduszu alkoholowego,
to zostaną one przekazane na ten sam cel w roku następnym. Nie możemy tych środków
spożytkować na inny cel.
Głosowano w sprawie:
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/230/2020 w sprawie Programu współpracy Miasta
i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu.
e) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego
uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w
sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta
i Gminy Pleszew,
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano w sprawie:
aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą
Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie
przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Pleszew,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/231/2020 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 protokołu.
f) wniesienia wkładu rzeczowego
odpowiedzialnością w Pleszewie,

do

Sport

Pleszew

Spółki

z

ograniczoną

Burmistrz A. Ptak powiedział, że projekt dotyczy boiska na osiedlu Chopina. Zadanie realizuje
Spółka Sport. Tak samo jak w przypadku Skateparku, termin otwarcia ofert jest 19 października
o godzinie 10:15. Projekt, dokumentację wykonywało Miasto, a fizycznie jako inwestor będzie
zajmowała się tym Spółka Sport.
Głosowano w sprawie:
wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Pleszewie,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/232/2020 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do
Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 protokołu.
g) likwidacji
budżetowych,

wydzielonego

rachunku

dochodów

w

oświatowych

jednostkach

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że aby ułatwić pracę techniczną pracownikom,
proponujemy zlikwidowanie rachunków. Środki będą dołączone do uchwały budżetowej.
Głosowano w sprawie:
likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (17)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan
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Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska,
Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
PRZECIW (1)
Grzegorz Jenerowicz
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/233/2020 w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku
dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych. Uchwała stanowi załącznik nr 8
protokołu.
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że jeżeli chodzi o autopoprawkę do budżetu, to
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 92.460 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
programu „Szatnia na medal”. Wprowadzamy tę kwotę do dochodów i przeznaczamy ją na
wydatki bieżące, na zadanie „Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie”. W zakresie wydatków
majątkowych w tej placówce założone było zadanie majątkowe w wysokości 205.000 zł, a
środki, jakie uzyskaliśmy dotyczą wydatków bieżących, przez co kwotę z wydatków
majątkowych przesuwa się do wydatków bieżących. Uwalniamy środki własne, które
przesuwamy na pozostałe zadania w budżecie. Zwiększa się o kwotę 6.000 zł - wydatki w
ramach usług na pozostałe działalności w związku z obchodami Wszystkich Świętych.
Wprowadza się zadania inwestycyjne pod nazwą „Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie”:
przebudowa ulicy Wierzbowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej w kwocie 2.000 zł
i budowy ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego w Pleszewie
w kwocie 10.000 zł.
W rozdziale dotyczącym kultury fizycznej zmniejsza się kwotę 336.124 zł, limit wydatków na
zadanie „Budowa boiska w Grodzisku” przesuwając środki na pozostałe zadania.
Z uwagi na podjęcie decyzji o wcześniejszej spłacie zaciągniętego w latach wcześniejszych
zadłużenia w wysokości 3.325.000 zł, zmianie ulegają objaśnienia.
W związku z aplikowaniem do Urzędu Marszałkowskiego o środki na zadanie e-Pleszew, które
będzie realizowane, wprowadza się przedsięwzięcia, w części bieżącej łączne nakłady
finansowe i limit zobowiązań w kwocie 11.919,15 zł, limit 2021 roku – 10.258,65 zł i limit
roku 2022 – 1.660,50 zł. W części dotyczącej zadań majątkowych wprowadza się drugą część
zadania e-Pleszew. Limit zobowiązania i łączne nakłady finansowe wprowadza się w kwocie
215.092,75 zł, limit 2021 roku – 63.718,25 zł. Limit roku 2022 – 151.374,50 zł.
Na przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa boiska w Grodzisku” zmniejsza się o kwotę 366.124
zł łączne nakłady finansowe, limit 2020 roku, limit zobowiązań. W przedsięwzięciu „Budowa
ciągu pieszo – jezdnego pomiędzy ulicą Lipową a Targową w Pleszewie” zmniejsza się o kwotę
30.000 zł łączne nakłady finansowe, limit 2020 roku, limit zobowiązań. W przedsięwzięciu
„Budowa drogi 1 krajowej łączącej drogę powiatową 4335P z gminną zwiększa się o kwotę
25.700 zł łączne nakłady finansowe, limit 2020 roku, limit zobowiązań. W przedsięwzięciu
„Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie” zwiększa się o kwotę 2.000 zł łączne nakłady
finansowe, limit roku 2020 i limit zobowiązań. Wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa ciągu
pieszo – jezdnego między ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego”. Łączna kwota nakładów
finansowych i limit zobowiązań w wysokości 72.500 zł, limit zobowiązań roku 2020 – 10.000
zł i limit 2021 roku – 62.500 zł. Wycofuje się zmianę, która była wprowadzona w uchwale
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w zakresie zadania „Przebudowa przepustu na rowie R-D-67 (ciek Kobyłka, pod drogą krajową
nr 11) w miejscowości Zielona Łąka)”.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020
– 2032,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/234/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 9
protokołu.
i) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowano wniosek w sprawie:
autopoprawka zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (18)
Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Piotr Hartleb,
Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka,
Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński,
Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska
NIEOBECNI (3)
Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń
Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXV/235/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu.
7. Sprawy różne.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że wpłynęły pytania od radnych.
Radny K. Szehyński – na jakim etapie jesteśmy, jeżeli chodzi o kurniki w Marszewie
i Baranówku oraz czy będą planowane rozprawy administracyjne?
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że jeżeli chodzi o Fermę Drobiu Marszew to zostały wysłane
pisma do organów uzgadniających i opiniujących. Sanepid wydał w dniu 1 października opinię
w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przy spełnieniu wyznaczonych uwag.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wyznaczył termin na wydanie opinii na dzień
6 listopada 2020 r., Wody Polskie natomiast wyznaczyły termin na wydanie uzgodnienia do
dnia 9 listopada 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył termin na
wydanie uzgodnienia do 6 listopada 2020 r.
Wpłynęły również wnioski pełnomocnika niektórych mieszkańców Marszewa o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu na prawach strony. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania tych
wniosków. Jest 14 osób, które są uznane za strony w postępowaniu. W związku z tym mamy
wniosek pełnomocnika o zwiększenie ilości osób. Musimy sprawdzić, czy spełniają wymagania
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dnia 9 października 2020 roku organ zawiadomił
społeczeństwo oraz strony o wydłużeniu terminu wydania uzgodnień przez organy i wyznaczył
nowy termin załatwienia sprawy do 15 grudnia 2020 roku. Termin jest uzależniony od tego,
czy otrzymamy dokumenty z instytucji uzgadniających. Przewidujemy przeprowadzenie
rozprawy administracyjnej w tej sprawie, jednak termin i miejsce będą uzależnione od ilości
osób oraz od sytuacji epidemiologicznej w Polsce.
Jeżeli chodzi o Fermę Drobiu Baranówek to zostały wysłane pisma do organów opiniujących
i uzgadniających. Od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przyszło uzgodnienie dnia
14 sierpnia 2020 roku, Wody Polskie przysłały uzgodnienie dnia 4 sierpnia 2020 roku, opinia
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sanitarna wpłynęła 27 kwietnia 2020 roku, a 14 września otrzymaliśmy pismo od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego o wydłużeniu terminu wydania opinii do 16 października.
Organ, 30 lipca 2020 r. zawiadomił społeczeństwo oraz strony o wydłużeniu terminu wydania
uzgodnień przez organy współuzgadniające i wyznaczył termin do załatwienia do
30 października 2020 r. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej nie mamy jeszcze opinii
Marszałka, to prawdopodobnie termin ten zostanie wydłużony do 30 listopada 2020 r. Również
planujemy przeprowadzenie rozprawy administracyjnej.
Radny K. Szehyński zadał także drugie pytanie – Wody Polskie zaopiniowały inwestycje,
jednak pod pewnymi obostrzeniami oraz z uzgodnieniami, z których może wynikać, że w chwili
obecnej inwestor nie ma zapewnionej odpowiedniej ilości wody, czy inwestor podjął działania
w celu uzyskania pozwolenia na wydobycie wody?
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach obejmując zakresem wiercenia w celu zaopatrzenia
w wodę oraz urządzenia umożliwiające jej pobór jest to jeden z elementów rozpatrywanej
decyzji. Organem wydającym pozwolenia wodno-prawne na wydobycie wody są Wody
Polskie. Inwestor jeszcze nie rozpoczął tej procedury umożliwiającej wydobycie wody,
natomiast
w ramach tych opinii, które otrzymaliśmy, niektóre instytucje zaopiniowały kwestie wydobycia
wody, ale uzależniły ją od elementów, które będą zawarte w pozwoleniu na wydobycie wody.
Wpłynęło również pytanie od radnej E. Hyli – czy wpłynął nowy wniosek dotyczący inwestycji
na Karczemce?
Z-ca Burmistrza odpowiedział, że nie ma nowego wniosku dotyczącego tej inwestycji. Stary
wniosek został wycofany i trwa procedura umarzania postępowania, ponieważ zmienił się jeden
z właścicieli terenów przyległych. Zarządzający poinformował, że już nie jest zarządzającym
i wskazał inną instytucję, w związku z czym musimy przeprowadzić dodatkowe postępowanie.
Wpłynął natomiast wniosek o podział tej nieruchomości. Jest to działka budowlana, dlatego
musi spełniać takie warunki, aby po wydzieleniu jej, powstałe działki spełniały również
warunki dla działek budowlanych. Przedstawiony projekt podziału nie spełniał tych wymagań,
więc Burmistrz wydał decyzję odmowną.
Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz zapytał, jak wygląda sytuacja epidemiczna
w pleszewskich placówkach oświatowych. Czy jesteśmy przygotowani na ewentualne przejście
na nauczanie zdalne?
Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że pozwoli sobie odpowiedzieć na wszystkie
pytania, jakie zadali radni, ponieważ są one podobne.
Radna E. Hyla – jak wygląda sytuacja w związku z Covid w naszych placówkach,
przedszkolach i szkołach?
Radna W. Gil – czy Gmina uzyskała/otrzymała jakiekolwiek środki zewnętrzne na walkę
z Covid-19?
Radny K. Szehyński – jak wygląda sytuacja w Mieście i Gminie Pleszew, jeśli chodzi o Covid?
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Państwową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Pleszewie uzyskuje każdego dnia roboczego informację o
aktualnym, bieżącym stanie. Na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00, osób objętych kwarantanną
w Mieście i Gminie Pleszew jest 310. Wczoraj było to 230 osób. Jeżeli chodzi o liczbę osób
z pozytywnym wynikiem to jest 51 osób. Tydzień temu, natomiast liczba ta wynosiła 9. 164
osoby od początku pandemii to ozdrowieńcy. Liczba zgonów to 10 osób. Szczegółowy raport
pojawił się na stronie Powiatu Pleszewskiego. Liczba łóżek w szpitalu została zwiększona do
25 i z tego co wiemy, wszystkie są zajęte. Na stronie można również dowiedzieć się o liczbie
respiratorów oraz o tym, że takiego sprzętu będzie więcej.
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Od początku roku szkolnego ustaliliśmy z dyrektorami, że każdego dnia do godziny 11:00 będą
oni raportować stan w swoich jednostkach. Udało nam się, dzięki reżimowi sanitarnemu
utrzymać dużą dyscyplinę. Przez pierwszych 6 tygodni nie mieliśmy żadnych problemów
z zakażeniami. W zeszłym tygodniu pojawił się pracownik z dodatnim wynikiem. Musieliśmy
z tego powodu wyłączyć jedną klasę Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie i skierować
ją na nauczanie zdalne. Na portalu społecznościowym Facebook Burmistrza Miasta i Gminy
zawsze będziemy publikować komunikat informujący o pojawieniu się zakażenia w szkole lub
w innej placówce. Nadal zakażona jest ta sama osoba dorosła, natomiast nie ma ani jednego
zakażonego dziecka. 79 uczniów oraz 3 nauczycieli jest objętych kwarantanną. Zwolnień
lekarskich jest 35, co nas niepokoi, ponieważ jest to 10% pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w szkołach. Zbliżamy się do momentu, w którym nie tyle zachorowania lub
pozytywne wyniki będą stanowiły o tym, czy szkoła ma być otwarta, czy zamknięta, lecz może
spowodować to liczba zwolnień lekarskich, bądź liczba nauczycieli w kwarantannie.
Przygotowywaliśmy się do funkcjonowania w sposób zdalny od 1 września. Przygotowania
trwały od połowy sierpnia i obejmowały nie tylko pracę wewnątrz Wydziału Edukacji
w porozumieniu z dyrektorami. Odbyło się kilka spotkań, głównie zdalnych. Staraliśmy się
porozmawiać z całym gronem pedagogicznym. Odbyło się również spotkanie
z przedstawicielami Rad Rodziców oraz samorządów uczniowskich, na których
przedstawialiśmy rekomendacje Burmistrza do funkcjonowania od 1 września we wszystkich
jednostkach oświatowych. W sierpniu wystosowaliśmy pismo do pleszewskiego Sanepidu
z propozycją rozwiązań, jak moglibyśmy profilaktycznie zadziałać, aby jak najmniej narażać
na zakażenia w jednostkach oświatowych. Sanepid podlega jednak własnym, wewnętrznym
procedurom, dlatego nie można było tego wdrożyć. Być może uda się to wdrożyć teraz.
Proponowaliśmy system w części hybrydowy, ale również zapoznaliśmy Sanepid, rodziców,
dzieci z opcją ewentualnego, nagłego przejścia na system zdalny. Dyrektorzy przygotowali listy
osób, które w ich przekonaniu, po konsultacji wśród rodziców mogliby być wykluczeni
cyfrowo. Mają oni zabezpieczony sprzęt tak, aby w ciągu jednego dnia przejść na nauczanie
zdalne, bez żadnej przerwy. Mamy ustalenia, że nauczyciele przy nagłym przejściu na zdalne
nauczanie, również będą pracowali w systemie, który już znają. Chwalimy sobie pracę
z Sanepidem i rozumiemy ograniczenia wynikające z procedur, natomiast nie mamy żadnego
problemu z jakąkolwiek komunikacją. Z-ca Burmistrza podziękowała pleszewskiemu
Sanepidowi. Trzeba nam samodzielności, autonomii, samostanowienia. W tej sprawie,
wystąpiły dwa organy. Związek Miast Polskich wystosował apel o rozwiązania prawne, które
dałyby dyrektorom możliwość podejmowania samodzielnych decyzji. Ze względu na to, że
żadna szkoła ani miejscowość nie jest taka sama, to prawo powinno być samostanowione.
Wczoraj pojawił się również apel Unii Metropolii Miast Polskich, która również nawiązuje do
tej sprawy i apeluje do Rządu. Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne, to dostaliśmy środki
materialne. Od kwietnia do końca sierpnia dostaliśmy dużo sprzętu, głównie od Ministerstwa
Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewody Wielkopolskiego. Otrzymaliśmy
ponad 2.000 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponad 5.000 maseczek
jednorazowych. Ten sprzęt został rozłożony na placówki oświatowe, ale podzieliliśmy się także
z placówkami niepublicznymi. Dzisiaj dostarczono nam sprzęt dedykowany przedszkolom
publicznym oraz niepublicznym. Nie dostaliśmy natomiast żadnych środków finansowych.
Wniosek o pomoc na środki ochrony osobistej i dodatki dla pracowników pomocy społecznej
złożył Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze konkursu do Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej. Dwa dni temu otrzymaliśmy informację, że został on
zakwalifikowany, więc otrzyma te środki. Ze środków Miasta i Gminy Pleszew wydaliśmy
ponad 220.000 zł. Z-ca Burmistrza podziękowała pleszewskim strażakom, którzy nieodpłatnie,
w razie potrzeby ozonują i dezynfekują nam przestrzenie szkolne i przedszkolne.
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że wpłynęło pytanie od radnej J. Molskiej dotyczące remontów
w centrum. Oznajmił, że ma świadomość, że cierpliwość mieszkańców Miasta i Gminy,
Powiatu i wszystkich przyjezdnych powoli się kończy, ale remonty również zmierzają ku
końcowi. Wykonanie prac na ulicy Sienkiewicza potrwa do końca listopada. W przypadku ulicy
Zamkowej, Ogrodowej, zadanie ma być zakończone jeszcze przed Wszystkimi Świętymi,
chyba, że pogoda na to nie pozwoli. Najprawdopodobniej proces odbioru tych dróg rozpocznie
się w okolicach 26 października. W tej chwili na odcinku od ulicy Kolejowej do Słowackiego,
trwają prace związane z rozkładaniem czerwonego asfaltu pod ścieżki rowerowe.
Tak naprawdę, w centrum są prowadzone trzy inwestycje. Przedsiębiorstwo Komunalne
realizuje infrastrukturę podziemną wraz z nawierzchnią, prowadzone są prace przy ścieżkach
rowerowych oraz przy rondzie na ulicy Słowackiego. Dłuższy czas potrwają prace na ulicy
Targowej. W 2021 roku czeka nas jeszcze dołożenie trzeciej rury w Nerze. Wcześniej
wystąpiliśmy do Wód Polskich o umożliwienie odkrycia rzeki Ner. Nie było zgody Wód
Polskich, w związku z tym musimy zainstalować tę rurę. Jeżeli będzie zgoda Wód Polskich, to
chcielibyśmy zrobić w części deptaku ścieżkę rowerową.
Radna W. Gil zapytała o wyścigi samochodowe. Burmistrz odpowiedział, że dotyczą one
głównie ulicy Kaliskiej, Poznańskiej oraz miejscowości gminy Pleszew. Jesteśmy po rozmowie
z Komendą Powiatową Policji. Policja dostanie dostęp do naszego monitoringu. Chcielibyśmy
przedstawić Staroście propozycję ograniczenia prędkości np. na ulicy Kaliskiej.
Do 19 października jest termin składania ofert w związku z budową Skateparku.
Jeżeli jest jakaś korespondencja związana z inwestycjami, które wzbudzają kontrowersje to
staramy się przekazywać radnym pisma w formie elektronicznej.
Co środę, o godzinie 11:00 odbywają się spotkania z udziałem Inspekcji Sanitarnej, Starostwa
Powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, samorządów gmin i szpitala, na których
jest pełen przepływ informacji dotyczących epidemii.
Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała na zadane pytania.
Radna E. Hyla – czy w aktualnej sytuacji finansowej związanej z Covid zostały przyznane
nagrody dla dyrektorów i nauczycieli, ponieważ wiem, że są samorządy, które zrezygnowały
w tym roku z wypłat nagród. Proszę o informację, czy jeśli zostały wypłacone, to w jakiej
kwocie.
Mieliśmy spotkanie z dyrektorami i pogratulowaliśmy im osiągnięć, a dyrektorzy gratulowali
pracownikom. Ponad 130 osób zostało objętych nagrodami dyrektorów i Burmistrzów za kwotę
pełną 100% tego, co było zagwarantowane w budżecie Miasta. Była to kwota 176.090 zł.
Radny G. Jenerowicz – czy w najbliższym czasie planowane jest spotkanie w tradycyjnej
formie Komisji Oświaty i Kultury? W obecnej sytuacji jest wiele spraw do omówienia
w związku z funkcjonowaniem szkół. Jeżeli nie jest możliwe zwołanie Komisji, proszę o
ustalenie terminu spotkania online.
Odpowiedziała, ze zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Pleszew, posiedzenie Komisji zwołuje
jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Poprosiła o kontakt z przewodniczącą i ustalenie
takiej komisji, natomiast forma spotkania na dzień dzisiejszy to na pewno forma zdalna.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że w ostatnim dniu, radni otrzymali informację
dotyczącą jednej z ustaw, która podlega opiniowaniu. Zostały przesłane do nas dokumenty
przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Jest to ustawa dotycząca utrzymania
czystości i porządku w gminach. Niestety, jest ona procedowana w bardzo pilnym terminie,
ponieważ ewentualne uwagi do ustawy należało przesłać w ciągu 3 dni. Czasami mogą zdarzyć
się takie sytuacje, w których będzie trzeba działać szybko.
Ostatnio było zapotrzebowanie, aby radni podjęli swoje stanowisko w sprawie odpadów
komunalnych. Zostało ono wysłane m.in. do Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli będą do nas
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wpływały jakieś informacje lub jeżeli będzie potrzebna opinia do ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, bądź do innych ustaw związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi to będziemy radnych o tym informować.
Burmistrz A. Ptak powiedział, że nadal nie ma poprawy, jeżeli chodzi o skuteczność segregacji
odpadów. Z informacji uzyskanych z Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz z faktur, które
otrzymujemy z ZGO Jarocin, widać, że nadal dostajemy kary za nieprawidłową segregację
śmieci. Dotyczy to budynków wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych.
Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz podziękował za udział w posiedzeniu. Zamknął obrady
XXV sesji Rady Miejskiej.

Protokołowała:

Wiceprzewodniczący Rady:

Klaudia Witek

Piotr Kusiakiewicz

Przygotował(a): Klaudia Witek

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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Załącznik nr 2 – uchwała nr XXVI/227/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty
w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew,
Załącznik nr 3 – uchwała nr XXVI/228/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew,
Załącznik nr 4 – uchwała nr XXVI/229/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi
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Załącznik nr 5 – uchwała nr XXVI/230/2020 w sprawie Programu współpracy Miasta
i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2021,
Załącznik nr 6 – uchwała nr XXVI/231/2020 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do
realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew,
Załącznik nr 7 – uchwała nr XXVI/232/2020 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do
Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
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dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych,
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Załącznik nr 9 – uchwała nr XXVI/234/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 – 2032,
Załącznik nr 10 – uchwała nr XXVI/235/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2020.
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