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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XXVIII/2021 

XXVIII sesja w dniu 4 lutego 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 4 lutego 2021 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 13:08 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

stwierdziła, że na sali znajduje się 20 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Sesja jest nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy. Sesja jest w trybie 

online. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 

– 2032, 

d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

e) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości, 

4) Zamknięcie obrad.  

 

Burmistrz A. Ptak wytłumaczył, dlaczego przeprowadzamy nadzwyczajną sesję w trybie 

online. Powiedział że zakładaliśmy, że każda następna sesja będzie już w normalnym trybie na 

żywo, natomiast pojawiło się kilka tematów, które wymagają przyjęcia przez Radę Miejską, 

natomiast dotyczy to przede wszystkim pierwszej raty zwolnienia z podatku, w opłacie 

pobieranej od przedsiębiorstwa za sprzedaż na miejscu alkoholi, ale przede wszystkim dotyczy 

to zmian w budżecie. Są dwa duże projekty, na które otrzymaliśmy dofinansowanie. Mamy 

zgodę instytucji zarządzającej na dokonanie zmian w budżecie oraz jeden wniosek złożony do 

Urzędu Marszałkowskiego, który również po poprawkach musimy złożyć. Dodatkowo z Panią 

Przewodniczącą ustalimy termin spotkania z Szefami Klubów, gdzie omówimy harmonogram 

kolejnej, normalnej sesji, gdzie będą dwa tematy wiodące: pomoc społeczna i porządek  

i bezpieczeństwo publiczne. Wtedy przedstawimy konkretny termin, natomiast na pewno przy 

każdej uchwale przedstawimy dokładnie i szczegółowo dokonywane zmiany. 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

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, Adela Grala-

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

Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (3) 

Eryk Kowcuń, Jolanta Molska, Dorota Żarnowska 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w tamtym tygodniu pojawiła się możliwość, aby Rada 

Miejska podjęła uchwałę zwalniającą z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholi w tych punktach, 

głównie w restauracjach, pubach, które z uwagi na trwającą pandemię nie mogą być otwarte. 

Uchwała dotyczy pierwszej wpłaty, działa z mocą wsteczną. Te osoby, które już zapłaciły 

pierwszą ratę, będą mieć oddane pieniądze, jeśli uchwała zostanie potwierdzona przez nadzór 

Wojewody. Wątpliwości prawne budzi jednak fakt, że jest podejmowana uchwała z mocą 

działającą od 1 stycznia. Natomiast, jeśli okazałoby się, że ta uchwała zostanie 

zakwestionowana przez organ nadzoru, czyli Wojewodę, wówczas podejmiemy uchwałę 

zwalniającą z drugiego kwartału i efekt będzie taki sam. Na pewno będziemy monitorować 

sprawę związaną z sytuacją na rynku gastronomicznym. Na posiedzeniach Szefów Klubów  

i z przedstawicielami poszczególnych klubów zadecydujemy, czy to zwolnienie rozszerzymy 

na kolejne podmioty. W sumie na dzień dzisiejszy dotyczy to około 24 podmiotów, które na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew prowadzą działalność gastronomiczną oraz które z uwagi na 

pandemię nie mogą prowadzić swojej działalności. 

 

Radni poinformowali informatyków, że nic nie słyszą. 

 

Kierownik Referatu Informatyki Michał Stempniewicz powiedział, że tak samo jak przy 

wszystkich innych sesjach, które odbywały się w trybie online, patrzymy co się dzieje na sesji 

na YouTubie. Tam jest widok sesji, słychać dźwięk z sali. Aplikację Teams mamy tylko do 

komunikacji dwukierunkowej. Powiedział, że jeżeli Państwo chcieliby zadać pytanie to 

możemy przełączyć na głośnik, a głosowanie odbywa się tak jak zawsze na sesji stacjonarnej  

i online - poprzez tablety i aplikację eSesja. 

 

W związku z tym, że Radni nie słyszeli informacji, jakie przekazywał Pan Burmistrz, 

powtórzono wypowiedź.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że pierwsza uchwała dotyczyła zwolnienia z opłaty za sprzedaż 

napojów alkoholowych w punktach gastronomicznych, które z uwagi na pandemię są 

zamknięte. Nasza wątpliwość prawna związana jest z tym, czy nadzór Wojewody nie 

zakwestionuje wejścia w życie tej uchwały z mocą wsteczną od 1 stycznia, ale podejmujemy 

taką uchwałę, żeby przedsiębiorcy mogli zwrócić się o zwrot tych środków za pierwszy kwartał. 

Natomiast, jeżeli dojdzie do sytuacji, że nadzór Wojewody zakwestionuje tę uchwałę, wówczas 

podejmiemy na kolejnej normalnej sesji uchwałę, która zwolni przedsiębiorców z drugiej raty. 

Tak samo, jeśli zauważymy, że sytuacja na rynku gastronomicznym jest na tyle trudna, że 

należy rozszerzyć o kolejne raty, albo może rozłożyć na raty tę zapłatę, wówczas taką też 

uchwałę podejmiemy. Szacujemy, że dotyczy to 24 podmiotów, które na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew prowadzą działalność gastronomiczną zamkniętą z uwagi na przepisy wyższego rzędu. 

Dotyczy to tylko restauracji, pubów, a nie sklepów prowadzących normalną sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że jest to słuszna decyzja. Dodał, że Radni jak najbardziej 

przychylają się do propozycji Pana Burmistrza, aby ulżyć tym przedsiębiorcom, którzy nie 

mogą prowadzić działalności gospodarczej ze względu na pandemię koronawirusa. Zapytał, 

jakie kwoty miały wpłynąć do budżetu,  które w związku z dzisiejszą uchwałą nie wpłyną. 
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to około 25 000 zł, w zależności od tego, jak ten okres 

wydłużymy. Jeśli to będą dwie raty to wtedy będzie 50 000 zł.  

 

Radna W. Gil zapytała, czy to będzie też od ogródków piwnych. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że to jest zwolnienie tych podmiotów, które na mocy ustawy, 

czy rozporządzenia nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Nie wiemy, czy konkretny 

ogródek piwny, który jest prowadzony i jego działalność jest zakazana, natomiast wyraźnie  

w ustawie, czy w rozporządzeniu są wskazane, te podmioty, które nie mogą prowadzić 

działalności gospodarczej i nie mogą sprzedawać tego piwa, wódki lub innego alkoholu. 

Zaproponował, aby złożyć wniosek, a my rozpatrzymy każdy indywidualnie. W przypadku 

restauracji jest to sprawa jasna, natomiast trudno nam powiedzieć, czy ogródek piwny. Działa 

on przy restauracji czy przy sklepie? 

 

Radna W. Gil odpowiedziała, że przy sklepie. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że sklep prowadzi działalność, czyli nie będzie zwolnienia. 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek zapytała, czy to będzie przedłużone, w jaki sposób będziemy 

się nad tym zastanawiać, bo niektórym osobom, firmom spadły obroty. Czy w ogóle będzie  

w tej kwestii działanie? 

 

Burmistrz A. Ptak zaproponował, żeby przedyskutować ten temat na posiedzeniach Szefów 

Klubów. Dodał, że nie chciałby tu składać deklaracji ani w jedną ani w drugą stronę. Spotkanie 

Szefów Klubów planowane jest na 16 lutego na godzinę 12:00 i wtedy ten temat na pewno 

poruszymy. 

 

Głosowano w sprawie: 
zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/265/2021 w sprawie zwolnienia z I raty i zwrotu 

części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 
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b) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy 

nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wywołanie tej uchwały jest konsekwencją poprzedniej sesji 

Rady Miejskiej, gdzie z systemu wyłączyliśmy podmioty gospodarcze, natomiast żeby 

zabezpieczyć je przed niekontrolowanymi stawkami za wywóz śmieci, Rada Miejska 

podejmuje uchwałę określającą górną stawkę tych opłat za śmieci. Pomimo tego, że jest 

konkurencja na rynku, bo jest kilka firm działających na terenie Miasta i Gminy Pleszew, które 

prowadzą odbiór odpadów, to jednak Rada Miejska ma kompetencje do określenia ich górnych 

stawek. 

 

Radny K. Szehyński zapytał, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną  

w zakresie odpadów komunalnych, ale także od firm, bo wiem, że jest jakiś problem. Firmy 

dzwonią do Przedsiębiorstwa Komunalnego, bo podobno te umowy zostały wypowiedziane. 

Nie ma nowych umów, nie mogą podpisać nowej umowy, nikt nie wie jak ma w tej chwili to 

wyglądać. Co się dzieje z tymi sprawami jeżeli chodzi o firmy? 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że to jest konsekwencja uchwały, która została podjęta przez 

radnych Rady Miejskiej na ostatniej sesji, że z systemu śmieciowego wyłączyliśmy podmioty 

gospodarcze, ograniczyliśmy je z uwagi na to, że środki uzyskiwane od tych podmiotów były 

znacznie niższe od kosztów zagospodarowania odbioru odpadów, czyli koszty  

z przedsiębiorców przechodziłyby na mieszkańców. Tym podmiotom, które zostały wyłączone 

przez Radnych z systemu na wniosek Urzędu Miasta i Gminy, zostały wypowiedziane 

wcześniej umowy deklaracji. Na to miejsce będą już indywidualne umowy między firmą 

świadczącą usługi wywozu, np. Przedsiębiorstwem Komunalnym a podmiotem gospodarczym. 

Czyli to nie będzie rodzaj opłaty, ale umowa dwustronna między tymi dwoma podmiotami. Na 

tej sesji określamy górne granice, czyli żeby dany przedsiębiorca nie zapłacił więcej za te 

śmieci niż Rada Miejska przyjmie. 

 

Radny K. Szehyński poprosił, aby te sprawy dosyć sprawnie ruszyły, aby przedsiębiorcy 

wiedzieli, co mogą robić, a czego nie mogą i gdzie te śmieci odprowadzać, żeby nie było takiej 

luki w systemie. 

 

Głosowano w sprawie: 

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

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

  

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, 
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Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita 

Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/266/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

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

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

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że WPF i budżet to dwie uchwały, które mają ze sobą związek. 

Autopoprawka dotarła do Radnych poprzez Sesję. Czym spowodowane są zmiany w WPF  

i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew? Przede wszystkim, Miasto i Gmina Pleszew pozyskało 

pieniądze na dwa projekty - Smart Pleszew, który jest realizowany od co najmniej roku, 

natomiast w międzyczasie pojawiły się zmiany, korekty do wniosków wynikających  

z naszych doświadczeń i chęci dokonania zmian. Wystąpiliśmy o zmiany do Ministerstwa 

Rozwoju. Zostały one zaakceptowane, natomiast żeby można ten projekt dalej realizować musi 

być zgoda Rady Miejskiej na dokonanie zmian. Dotyczą one głównie zmiany  

w klasyfikacji, w paragrafach i rozdziałach w wydatkach inwestycyjnych. Tutaj nie ma żadnej 

zmiany ilościowej. Dotacja się nie zwiększa, nie zmniejsza, pozostaje na tym samym poziomie. 

W roku 2020 pozyskaliśmy pieniądze w ramach Eko Pleszew. To między innymi budowa 

miasteczka ruchu drogowego i wielu innych przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach i 

przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew, ponieważ pieniądze uzyskaliśmy w drugiej turze po 

pierwszym rozdaniu. Ten projekt nie ruszył w roku 2020. W całości będzie realizowany  

w roku 2021 . Stąd też po zgodzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

te zmiany zostały naniesione. Kolejny projekt, którego na razie jeszcze nie znamy wyniku,  

e - Pleszew został złożony również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. Przechodzi ocenę formalną.  

Przyszły pewne poprawki, które muszą być uwzględnione również w budżecie i to jest ten 

punkt, który decyduje, że ta sesja jest w takim nagłym trybie. Druga ważna grupa zmian dotyczy 

budowy drogi na ulicy Piaski. To jest zadanie, które miało być realizowane w roku 2020, ale 

nie zostało zrealizowane i w chwili obecnej mamy zamiar ogłosić przetarg. To też wiąże się z 

tym, że dobiegają końca prace na ulicy Piaski, czyli związanej z przeniesieniem 

Przedsiębiorstwa Komunalnego, z uruchomieniem PSZOK-u. Trzecia rzecz to jest przetarg na 

zarządzanie mieniem nieruchomości będących w zasobach Miasta i Gminy Pleszew. Z uwagi 

na kwotę niezbędne jest przeprowadzenie przetargu i zabezpieczenie środków na ten cel. 

Kolejny temat to targowisko. W ustawie jednej z tarcz Covid wprowadzono zapis, który 

zwalnia z opłaty targowej korzystających z targowiska. W zamian za to, Gmina dostanie taką 

refundację opłaty targowej. Nie pobieramy w 2021 opłaty targowej, ale w zamian za to Gmina 

otrzyma środki z budżetu państwa. Zmienił się również sposób obsługi targowiska. Do tej pory 

było to inkaso, a później będzie normalna usługa. Były również zastrzeżenia i uwagi 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przyszły także środki na dowóz osób na szczepienia  

z budżetu Wojewody. Aby to sprawnie wszystko dokonać, był nasz wniosek o zwołanie  

w dosyć szybkim trybie Rady Miejskiej. Zostało zrobione zapytanie ofertowe na zwiększenie 

na projekt ulicy Kossaka i kwota przewyższa środki na wykup gruntu. Podpisany został akt 
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notarialny w grudniu, ten wydatek przejdzie raczej na miesiąc luty. W związku z tym, tutaj 

żadne takie strategiczne decyzje nie są podejmowane. 

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że zmian do budżetu jest bardzo dużo. Poprosił o wyjaśnienie 

kwoty 17 100 zł, z rozdziału 85219 oraz 95 000 zł z rozdziału 50095. Zapytał, czy te wszystkie 

zmiany są konieczne do podejmowania na tej zdalnej sesji, czy możemy przełożyć je na 

normalną sesję, gdzie prościej można zadawać pytania. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że to są niezbędne zmiany, które umożliwią rozstrzyganie 

przetargów, prowadzenie w dalszej kolejności projektów. Nic jakiegoś strategicznego nie 

realizujemy. Jeśli chodzi o umowę inkaso, to co do tej pory, jak była opłata targowa, 

Przedsiębiorstwo Komunalne pobierało tę opłatę w formie inkasa. Z uwagi na to, że nie ma tej 

opłaty, to będzie normalnie usługa związana ze sprzątaniem targowiska. 17 100 zł to dotacja 

celowa od Wojewody dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która również 

musi być przyjęta, jeśli nie zarządzeniem to uchwałą Rady Miejskiej. Tak więc nie 

podejmujemy żadnych nowych decyzji, ale są to pewne decyzje, które umożliwią Urzędowi 

Miasta i Gminy w Pleszewie i jednostkom organizacyjnym dalsze funkcjonowanie. 

 

Radny B. Kaczmarek poprosił o więcej informacji na temat kwoty 17 100 zł. Dodał, że to jest 

jakieś wynagrodzenie. Zapytał, z jakiego to jest tytułu.  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że otrzymaliśmy od Wojewody zawiadomienie, że 

przyznaje nam 17 100 zł z tytułu dotacji celowej na 2021 rok z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki w zakresie ustawy o pomocy społecznej i te dotacje są 

przekazywane na ośrodek MGOPS. Dokładnie to kwota 16 847 zł poszła na świadczenia 

społeczne i na zakup materiałów i wyposażenia.  
 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy to jest dla pracowników MGOPS, czy to jest coś z zewnątrz 

oraz czy to funkcjonowało wcześniej. 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że przeznaczone to jest na świadczenia. Dodała, że ustali 

dokładnie tę informację, ponieważ to zawiadomienie przyszło niedawno i jest skierowane na 

świadczenia MGOPS. 

 

Burmistrz A. Ptak zaproponował, żeby Pani Skarbnik to ustaliła. Dodał, że to nie jest dla osób  

z zewnątrz, które wykonują jakieś czynności tylko albo dla klientów MGOPS lub pracowników. 

Jeśli chodzi o Wojewodę, to tak naprawdę w tygodniu przychodzą po dwie decyzje Wojewody, 

które korygują plan dotacji celowych, zarówno dotyczy to MGOPS jak  

i Środowiskowego Domu Samopomocy oraz innych jednostek.  

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że przeczytała w materiałach informacje odnośnie budynku 

socjalnego na Piaskach. Zapytała jaka jest przyczyna, że nie można tego zrealizować. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w określonej odległości od cmentarza nie mogą być 

budowane mieszkania socjalne. W związku z tym, na tym terenie, który jest w posiadaniu na 

ulicy Piaskowej nie jesteśmy w stanie wybudować takiego budynku jaki planowaliśmy.  

Z jednej strony szukamy nowej lokalizacji, a z drugiej strony będziemy aplikowali o środki 

zewnętrzne, żeby w ramach istniejącego zasobu rozszerzać mieszkania socjalne. Są pustostany, 

które są w bardzo złym stanie i na pewno bardziej nam się opłaca dostać pieniądze zewnętrzne, 

wyremontować obecny zasób i przeznaczyć na mieszkania socjalne. Ten ten grunt, który jest 
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na ulicy Piaskowej, gdzie już jest jeden budynek socjalny, może być pobudowany tylko ten 

jeden, natomiast strefa wokół Cmentarza Komunalnego, powoduje że nie dostaniemy 

pozwolenia na budowę, bo tam już chyba nawet jest miejscowy plan. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2021 – 2032, 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, 

Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że dwa razy do roku wnioskujemy do Wojewody o 

środki na wynagrodzenia, dodatki dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, na kwoty, które wynagradzają im zadania związane z kuratelą sądową nad swoimi 

podopiecznymi decyzją sądu.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, 

Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/267/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 4 

protokołu. 

 

d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, 

Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, 

Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/268/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 
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r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek 

położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że cały czas mówimy o tej samej nieruchomości przy ulicy 

Wschodniej. Nie doszło w ostatnich dniach grudnia do podpisania aktu notarialnego, ponieważ 

okazało się, że uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było w ciągu 

ostatnich 5 lat. W związku z tym, wchodzi do tej nieruchomości opłata planistyczna. Opłata 

planistyczna to opłata, która jest pobierana od właściciela nieruchomości w przypadku 

uchwalenia miejscowego planu i kiedy dochodzi do wzrostu wartości gruntu.  

W tym przypadku jest to kwota ponad 267 000 zł. W związku z tym, ta opłata zostanie doliczona 

do ceny tej nieruchomości, ale tę opłatę zbywający z powrotem wpłaci do budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew. Tak więc, w akcie notarialnym zostanie ta kwota dopisana. Po podpisaniu aktu 

notarialnego, ta osoba musi zapłacić opłatę planistyczną, która wpłynie do naszego budżetu, 

czyli po wydatkach i po dochodach będziemy mieć kwotę 267 000 zł.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych 

w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

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

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

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

BRAK GŁOSU (2) 

Kinga Melka, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Jolanta Molska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVIII/269/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz 

zamianę nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej.  

 

 

  Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

 Klaudia Witek                  Adela Grala-Kałużna 
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Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl 
 

 

 

 

 

Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XXVIII/265/2021 w sprawie zwolnienia z I raty i zwrotu części 

opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XXVIII/266/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

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

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

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XXVIII/267/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XXVIII/268/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Pleszew na rok 2021, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XXVIII/269/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę 

nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 


