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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XXIX/2021 

 

XXIX sesja w dniu 11 marca 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 11 marca 2021 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 17:36 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 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia XXIX sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna, która 

stwierdziła, że na sali znajduje się 19 radnych (nie ma radnego P. Hartleba i radnej  

A. Szczepaniak), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

Przewodnicząca przywitała gości.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia  

4 lutego 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy 

Pleszew”. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
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6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II 

półroczu 2020 r. 

7. Stan bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew. 

a. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie. 

b. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  

w Pleszewie. 

c. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Pleszewie. 

8. Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pleszew. 

9. Stan przygotowań do uruchomienia komunikacji publicznej. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2021 – 2030, 

b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2021 – 2023, 

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 

– 2025, 

d) ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe  

w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej 

organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, 

f) zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. 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, 

g) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra 

Nadzieja  

i Ludwina, gmina Pleszew, 

h) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy 

Pleszew, 

i) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów  

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 

j) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

k) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021, 

l) złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi o 

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą 

Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, 
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m) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie 

poniesienia przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych 

wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP 

dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią 

koronawirusa, 

n) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały  

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o 

godz. 17.37, 

o) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały  

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o 

godz. 15.19, 

p) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku, 

r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata  

2021 – 2032, 

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

t) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie  

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

11. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w 10 punkcie „Podjęcie uchwał w sprawie”, w podpunkcie 

l) należy zmienić słowa „Wojewódzkiego Sądu w Poznaniu” na „Naczelnego Sądu  

w Warszawie”. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia  

4 lutego 2021 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy 

Pleszew”. 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
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6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II 

półroczu 2020 r. 

7. Stan bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew. 

a. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie. 

b. Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  

w Pleszewie 

c. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Pleszewie. 

8. Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pleszew. 

9. Stan przygotowań do uruchomienia komunikacji publicznej. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2021 – 2030, 

b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2021 – 2023, 

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 

2025, 

d) ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe  

w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych 

przez Miasto i Gminę Pleszew, 

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania  

z tych przystanków, 

f) zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. 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, 

g) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja  

i Ludwina, gmina Pleszew, 

h) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy 

Pleszew, 

i) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów  

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 

j) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

k) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta  

i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2021, 
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l) złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o 

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską 

w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu, 

m) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie 

poniesienia przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec 

osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP dotyczących 

masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronawirusa, 

n) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały  

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o 

godz. 17.37, 

o) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały  

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o 

godz. 15.19, 

p) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku, 

r) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata  

2021 – 2032, 

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

t) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie  

w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

11. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia  

4 lutego 2021 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. i XXVIII/2021 z dnia 4 lutego 

2021 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy 

Pleszew”. 

 

Burmistrz A. Ptak przedstawił kandydaturę Pani Elżbiety Mielcarek na tytuł „Zasłużony dla 

Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”. Powiedział, że pewien etap intensywnej pracy na rzecz 

pleszewskiej kultury dla Pani Dyrektor się kończy. Odczytał uzasadnienie, które podpisali 

wszyscy Radni: 

„Elżbieta Mielcarek właściwie całe swoje życie zawodowe związała  

z bibliotekarstwem. 

Po ukończeniu Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie w 1974 roku, rozpoczęła pracę 

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Żerkowie na stanowisku kierownika. W 1977 

roku, w związku z przeprowadzką do Pleszewa, kontynuowała pracę w Bibliotece Zakładowej 

Pleszewskiej Fabryki Obrabiarek Famot Pleszew, na stanowisku kierownika. W 1979 roku 

podjęła pracę w bibliotece oświatowej pleszewskiej jednostki wojskowej, którą kierowała do 

roku 1994, czyli do czasu rozwiązania jednostki i przeniesienia jej do Żar. Równocześnie 

podwyższyła swoje kwalifikacje, kończąc z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie 

Wrocławskim z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Po rozwiązaniu jednostki 

przez kolejne 10 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 

w Pleszewie (następnie Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie). Od 2000 roku 

prowadziła także bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie, a w latach 2002 – 2003 

stworzyła i opracowała układ księgozbioru Muzeum Regionalnego w Pleszewie, 

uwzględniając specyficzne potrzeby placówki.  

Po epizodzie nauczycielskim, z dniem 1 listopada 2004 roku objęła stanowisko 

dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. Zdobyte wcześniej 

doświadczenie zawodowe w rozmaitych bibliotekach dało jej szeroką perspektywę 

funkcjonowania pleszewskiej książnicy, która mieściła się wówczas już w nowej siedzibie 

przy ul. Słowackiego. Opracowała więc Strategię Rozwoju Biblioteki i przystąpiła do 

realizacji kolejnych jej etapów. Głównym zadaniem stał się proces komputeryzacji biblioteki, 

co pozwoliło na uruchomienie w maju 2009 r. elektronicznego systemu wypożyczeń,  

a w 2011 r. usługi rezerwowania książek przez Internet. Skupiła się też na promocji biblioteki 

i czytelnictwa, inspirując pracowników do udziału w konkursach organizowanych przez 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Od początku angażowała się czynnie w działalność 

koła SBP, a w 2007 roku objęła funkcję przewodniczącej i została członkiem Zarządu 

Oddziału SBP w Kaliszu. Wśród form promujących czytelnictwo znalazły się m.in. regularne 

spotkania z ciekawymi ludźmi w Bibliotecznym Saloniku Kulturalnym, zajęcia warsztatowe 

dla młodzieży w zakresie fotografii i obróbki materiałów video, quest „Wędrówki śladami 

historii” – jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w Wielkopolsce. Promocyjne zadania 

obejmują wszystkie grupy czytelników i są to m.in. spotkania z bajeczkami, uroczyste 

pasowanie na czytelnika, konkurs pięknego czytania i konkurs oratorski, spotkania dla 
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dorosłych w Bibliotecznym Saloniku Kulturalnym, który gości ludzi kultury, regionalistów, 

hobbystów czy podróżników. Biblioteka jest też miejscem prezentacji młodej poezji 

pleszewskiej, ponadto działa tu Dyskusyjny Klub Książki, którego spotkania odbywają się raz 

w miesiącu i omawiane są wybitne pozycje literatury polskiej i obcej. Biblioteka prowadzi 

także działalność edukacyjną, organizując dla młodzieży lekcje biblioteczne i inne zajęcia o 

charakterze edukacyjnym. Promocji biblioteki służy też prowadzona systematycznie strona 

internetowa oraz konto na Facebooku i Newsletter. Te nowoczesne formy umożliwiają 

kontakt z czytelnikami i bieżące monitorowanie pracy na rzecz mieszkańców, są źródłem 

informacji zwrotnej i pozwalają na stałe podnoszenie jakości usług bibliotecznych. 

 Jako dyrektor biblioteki starała się pozyskiwać środki pozabudżetowe. W ten sposób 

udało się unowocześnić bazę informatyczną i zakupić komputery, zmodernizować ogrzewanie 

placówki czy pokryć koszty utrzymania łącz internetowych i działań na rzecz promocji 

Internetu. Troszczyła się o utrzymanie filii bibliotecznych, polepszając ich warunki lokalowe. 

Filia w Piekarzewie dzięki jej staraniom przeprowadziła się do nowego pomieszczenia  

w listopadzie 2006 r. Dbała także o środowisko bibliotekarskie, włączając się corocznie  

w patronalne święto bibliotekarzy św. Wawrzyńca i zapraszając bibliotekarzy miasta, gminy  

i powiatu pleszewskiego na okolicznościowe spotkanie. Współpracowała również z innymi 

bibliotekami Wielkopolski, co było okazją do wymiany doświadczeń. Zabiegała o rozwój 

młodych pracowników, umożliwiając im udział we wszystkich formach doskonalenia 

zawodowego organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Poznaniu.  

W 2009 zorganizowała jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Pleszew oraz była współautorką monografii „60 lat dla pleszewskiej kultury i edukacji. 

Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 1949 – 2008”.  

Z okazji jubileuszu pleszewska biblioteka otrzymała medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich „Bibliotheka Magna Perenisque”, a jej dyrektorka – odznakę honorową „Zasłużony 

dla kultury polskiej”. Z kolei w 2015 r. została laureatką Nagrody im. Andrzeja 

Wojtkowskiego, przyznawanej bibliotekarzom województwa wielkopolskiego za wybitne 

osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa  

i bibliotekoznawstwa. 

Wielkim wyzwaniem dla pleszewskiej Biblioteki i jej dyrektora było przystosowanie 

do funkcjonowania dawnej siedziby dworca kolejowego w Pleszewie, pozyskanego na cele 

biblioteczne. Koordynowała prace przygotowawcze i adaptacyjne budynku po dworcu PKP, a 

następnie przenosiny zbiorów do nowej siedziby, co było sporym przedsięwzięciem 

logistycznym. Biblioteka w nowej siedzibie funkcjonuje od 16 listopada 2018 r. Otwarcie 

nowej siedziby dało impuls do znacznego poszerzenia oferty: przy bibliotece powstały kluby 

zrzeszające czytelników w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami m.in. Klub „Lokalni 

Pstrykacze PPL”. W nowej siedzibie zorganizowała też 70-lecie biblioteki.  

Przez wiele lat współpracowała z Pleszewskim Towarzystwem Kulturalnym, pracując 

w zarządzie i przeprowadzając corocznie konkursy recytatorskie dla szkół podstawowych  

i gimnazjów oraz konkurs regionalny „Moja Mała Ojczyzna”. Znalazła się wśród grupy 

założycieli Stowarzyszenia Pleszewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, pełniąc w nim przez  

5 lat funkcję wiceprezesa, odpowiedzialnego za organizację zajęć i realizację projektów. Była 

również wiceprezesem Stowarzyszenia Pomocy Edukacyjnej „Kaganek Oświaty”. Od 2005 r. 

współredaguje „Rocznik Pleszewski”, wydawany przez Muzeum Regionalne. 

Jest znana w środowisku pleszewskim jako osoba wybitnie zaangażowana w pracę na 

kolejnych stanowiskach. Dzięki jej zaangażowaniu pleszewska biblioteka utrzymuje wysoką 

pozycję wśród bibliotek województwa wielkopolskiego pod względem liczby czytelników na 

100 mieszkańców i w dalszym ciągu jest centrum kulturalnym w powiecie pleszewskim.” 
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Burmistrz A. Ptak dodał, że miał zaszczyt współpracować z Panią Dyrektor najpierw jako 

Zastępca Burmistrza, który koordynował, nadzorował kulturę. Pani Dyrektor to osoba 

konkretna, mająca wizję funkcjonowania swojej jednostki, przychodząca z konkretnym 

pomysłem, która jako kierownik jednostki była prawdziwym gospodarzem w zarządzanej 

jednostce. Potrafiła w taki sposób zarządzać zespołem, że ten trudny okres dla czytelnictwa  

w Polsce został bardzo dobrze wykorzystany do nie tylko ograniczenia działalności 

Biblioteki, ale także rozszerzenia o nowe formy. Nowymi formami były m.in. spotkania 

autorskie, ale również różne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci. Biblioteka nie jest 

tylko i wyłącznie miejscem wypożyczania książek, czasopism, ale również miejscem 

kulturalnego spędzania wolnego czasu.  

Tradycją odznaczenia za zasługi dla rozwoju Miasta i Gminy Pleszew było wręczanie 

odznaczenia podczas spotkania noworocznego, natomiast sytuacja epidemiologiczna w kraju, 

na świecie, w Europie powoduje, że nie wiadomo kiedy wrócimy do normalności i do tego 

typu spotkań. Postanowiliśmy więc z Panią Przewodniczącą zaprosić na sesję Panią Dyrektor, 

która pod koniec marca kończy pracę na stanowisku Dyrektora i w ten sposób chcemy 

uhonorować Panią Dyrektor. Jest to dowód uznania za to co Pani Dyrektor przez te wszystkie 

lata zrobiła. Nie jest to tylko Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew, ale pełni ona też 

funkcję Biblioteki Powiatowej. 

Podziękował za pracę i dodał, że ma nadzieję, że to nie jest koniec aktywności Pani Dyrektor. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że Pani Ela Mielcarek 

poświęciła się nie tylko Bibliotece, ale również ludziom 50, 60+, czyli pomagała tworzyć 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, a później przez kilkanaście lat prowadziła jego działalność 

merytoryczną, organizując różne spotkania, co dawało możliwości pożytecznego spędzenia 

czasu wolnego seniorom. Niestety, pandemia „wybiła nas z rytmu”. Uniwersytet działa dalej, 

ale w mniejszym zakresie. Dodała, że ma nadzieję, że Pani Dyrektor z Uniwersytetem się nie 

rozstanie, bo to dzięki niej powstały kursy języków, nauka malarstwa, filozofia. Tak 

właściwie, to każda dziedzina została zaproponowana i realizowana. Podziękowała w imieniu 

wszystkich członków Uniwersytetu za lata pracy.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy 

Pleszew”. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

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

Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota 

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/270/2021 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie 

nadania tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”. Uchwała stanowi 

załącznik nr 2 protokołu. 
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Dyrektor Biblioteki Elżbieta Mielcarek podziękowała za wspólną pracę. Powiedziała, że 

Miasto Pleszew to jej miejsce na ziemi. Pokochała je i jest szczęśliwa, że mogła tutaj się 

rozwijać oraz pracować.  

 

5. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radny B. Kaczmarek zapytał o zarządzenie nr 279 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 22/20 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Powiedział, że w podpunkcie 2 jest dodany punkt 3 – studia podyplomowe współfinansowane 

z funduszu szkoleniowego na zasadach określonych w umowie. Jaki to jest rodzaj szkolenia? 

Jest to zmiana w grudniu. Czy to jest zmiana na rok 2021? 

Zarządzenie 22/20 to zupełnie inne zarządzenie. Dotyczy ono całkowicie innego tematu.  

 

Na salę weszła radna A. Szczepaniak.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że zarządzenie, które przywołuje radny  

B. Kaczmarek to zarządzenie, które dotyczy zmian nie tyle ilościowych co jakościowych  

w doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Zmiany finansowe z tego zarządzenia mogą 

wynikać wyłącznie z tego, że skorzystaliśmy w zeszłym roku z dofinansowania z Krajowego 

Funduszu Szkoleń w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i stamtąd 

ponosiliśmy koszty wszystkich możliwych form doskonalenia. Kolejne dwa zarządzenia 

zakładają zmiany na wniosek dyrektorów, które dotyczą wyłącznie form. W związku z tym, 

że mamy czas pandemiczny, nie wszystkie formy, jakie planowali byłyby wykonalne, a chcą 

wykorzystać środki, które są przeznaczone na doskonalenie zawodowe, w związku z tym 

zmieniają formy tych szkoleń, warsztatów i spotkań.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy z tej formy dokształcania będzie można skorzystać w tym 

roku. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że zmiana grudniowa dotyczy uporządkowania 

zeszłego roku, ponieważ doskonalenie zawodowe zamykamy w roku kalendarzowym, a 

zarządzenie styczniowe dotyczy planów na 2021 r.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że ze względu na krótką nieobecność Pani 

Przewodniczącej, jako jej zastępca poprowadzi obrady sesji.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał o zarządzenie nr 20. Powiedział, że na stronie BIP wyczytał, że 

w pewnej części jest nieważne te zarządzenie. Dodał, że wynagrodzenia nie mogą być 

przekazywane z rezerwy ogólnej. Poprosił Panią Skarbnik o wytłumaczenie.  

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że w zarządzeniu nr 20 była zmiana dotycząca 

dowożenia seniorów do punktów szczepień. Zgodnie z informacją otrzymaną  

z Województwa, na uruchomienie tej infolinii były przeznaczone dodatki przez Wojewodę. 

Te dodatki mieliśmy zabezpieczyć w budżecie. Zostały one omyłkowo „puszczone”  

z rezerwy, dlatego w tej części to zarządzenie jest unieważnione. 4 lutego była wprowadzana 

kwota na dodatki, na potrzeby akcji szczepienia seniorów. Plan został założony. Kwota ta 

została ponownie poprzez rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej przywrócona na 

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

2020 r. 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

7. Stan bezpieczeństwa publicznego w Mieście i Gminie Pleszew. 

 

a. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Pleszewie. 

 

Komisarz Bartosz Nowicki powiedział, że jest ekspertem do spraw ochrony informacji 

niejawnych. W formie prezentacji przedstawił wyniki, jakie osiągnęła Policja w 2020 r.  

Powiedział, że rok 2020 był trudny, specyficzny, zarówno pod względem organizacyjnym, jak 

również pod kątem szeregu nowych zadań, które narzucił na nas ustawodawca. Mimo 

trudności, zobowiązani byliśmy do realizacji wszystkich wskaźników na jak najwyższym 

poziomie, tak aby mieszkańcom miasta i gminy oraz powiatu żyło się jak najbezpieczniej.  

Na terenie powiatu pleszewskiego w 2020 r., Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie 

wszczęła 747 postępowań przygotowawczych, prowadzonych w formie dochodzeń oraz 

śledztw. W tych postępowaniach zostały stwierdzone 753 przestępstwa, z których wykryliśmy 

613, co dało nam wykrywalność na poziomie 81,10%.  

Jednym z głównych mierników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa jest tzw. 

wskaźnik siedmiu podstawowych kategorii. Są to m.in. kradzieże, włamania. W 2020 r. na 

terenie powiatu pleszewskiego doszło do 44 kradzieży cudzej rzeczy, w których 

stwierdziliśmy 52 czyny i z których wykryliśmy 30, co daje nam wykrywalność na poziomie 

ponad 55%. Jeżeli chodzi o kradzież z włamaniem, to takich postępowań było 45, w tym 

stwierdziliśmy 56 czynów i wykryliśmy ich 36, co daje nam wskaźnik wykrywalności 

63,20%. Postępowań w sprawie kradzieży z włamaniem do samochodu było 6. Czynów 

stwierdzonych 7, a wykryte 2, co daje 37,50% wykrywalności.  

Kolejny miernik to uszczerbek na zdrowiu – 8 postępowań, 8 czynów stwierdzonych i 100% 

wykrywalności. Przestępczość gospodarcza i internetowa – 156 postępowań, z czego 

stwierdziliśmy 177 czynów.  

Zajmujemy się również wykroczeniami: kradzież mienia - 179, uszkodzenia mienia – 31, 

zakłócenia porządku i bezpieczeństwa publicznego – 270, spożywanie alkoholu w miejscach 

zabronionych – 115.  

W 2020 r. mieliśmy 71 wypadków, w których zginęło 7 osób, a 81 osób zostało rannych. 

Były 473 kolizje. Tendencja jest spadkowa. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego 

wylegitymowali 7785 osób, w tym 7551 uczestników ruchu drogowego. Ujawnili ponad 6000 

wykroczeń, nałożyli ponad 5000 mandatów karnych. Wobec 1224 osób zastosowali środek 

oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Poddali badaniom na zawartość 

alkoholu ponad 4 500 osób. Ujawnili 70 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości 

o ponad 50 km/h. W obszarze zabudowanym zatrzymali 492 dowody rejestracyjne oraz 97 

praw jazdy.  

Ścigamy również za przestępstwa narkotykowe. W 2018, 2019 i 2020 r. zabezpieczaliśmy na 

terenie powiatu pleszewskiego ponad 10 kg narkotyków. W tym roku mamy według stanu na 

luty zabezpieczone prawie 2 kg.  

Przeprowadziliśmy 7551 interwencji. Ponad 14000 dotyczyło kontroli ludzi  

w kwarantannach, izolacjach.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że dzisiaj będziemy przyjmować ważne programy. Zapytał 

o zakładanie Niebieskich Kart. Powiedział, że ich liczba rośnie i przede wszystkim są one 
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zakładane przez Policję. Ilość wszczętych postępowań jest nieproporcjonalna do 

poszczególnych lat. Dodał, że ma nadzieję, że założenie Niebieskiej Karty wiąże się  

z monitorowaniem przez policję danej rodziny. Czy założenie Niebieskiej Karty w rodzinie 

powoduje, że sytuacja się poprawia?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że w dużej mierze 

ma znaczenie to, że jest to przestępstwo ścigane na wniosek. Często jest tak, że policjanci 

jadąc na interwencję zauważają, że dochodzi do jakiejś formy przemocy w rodzinie i są 

zobowiązani do założenia Niebieskiej Karty oraz zachęcają ofiarę przestępstwa do złożenia 

wniosku o ściganie sprawcy. Często na drugi dzień lub po tygodniu po złożeniu wniosku, taka 

osoba go wycofuje. Stąd te zbieżności, że Niebieskich Kart jest dużo założonych, a 

postępowań mniej. Taka rodzina mimo wszystko pozostaje w zainteresowaniu dzielnicowego, 

a dzielnicowi są w ścisłej współpracy z ośrodkami pomocowymi.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy jeżeli w rodzinie się źle dzieje i osoba pokrzywdzona nie 

złoży wniosku, to czy policja może skierować sprawę czy nie?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że jest to katalog 

przestępstw ściganych na wniosek. Żeby można było „wdrożyć procedurę”, czyli wszcząć 

postępowanie karne przeciwko osobie, musimy mieć złożony wniosek. W innej sytuacji, my 

nie możemy tego zrobić.  

 

Radna B. Gawrońska podziękowała w imieniu Osiedli Pod Wieżą, Jordanowskiego  

i Zachodniego byłej dzielnicowej Pani Agnieszce Wosickiej za współpracę. Powiedziała, że 

była to osoba bardzo kompetentna. Dodała, że wszyscy mieli bardzo dobry kontakt z Panią 

dzielnicową. W tej chwili nie wiadomo, kto jest naszym dzielnicowym. Poprosiła, aby takie 

informacje nie tylko pojawiały się w prasie, ale również na tablicach informacyjnych. W ten 

sposób, każdy mieszkaniec miałby kontakt z dzielnicowym.  

Powiedziała, że 2 stycznia na boisku przy ul. Szenica mieszkańcy zauważyli akt wandalizmu. 

Na prośby mieszkańców, chuligani nie zwracali uwagi, a jak już to pojawiały się 

niecenzuralne słowa. Powiedziała, że chciała dodzwonić się do dzielnicowego, niestety 

telefon milczał. Poprosiła, aby kontrolować place zabaw.  

Powiedziała również, że ulica Szenica prowadząca do Korzkiew do pewnego momentu 

wydaje się bezpieczna przy muldzie i zatoczce. Mieszkańcy zgłaszają, że na prostym odcinku 

drogi samochody rozpędzają się i jadą z bardzo dużą prędkością. Poprosiła, aby od czasu do 

czasu stał tam patrol.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że Pani Agnieszka 

Wosicka z racji tego, że jest bardzo dobrą policjantką, została awansowana i zajmuje się 

sprawami wymagającymi większych kompetencji, ale to nie jest tak, że jeżeli odeszła ze 

stanowiska, to go nie uzupełnił ktoś inny. Na pewno została zamieszczona informacja na 

stronie internetowej. Możliwe jest jednak to, że ten rejon dostał dzielnicowy, która ma już 

inny rejon pod swoją opieką lub osoba, która po prostu musi się tego nauczyć.  

Dodał, że w związku z pandemią, na policję spadło bardzo dużo obowiązków. Dziennie 

mieliśmy do odwiedzenia około 1000 osób pod około 350 adresami zamieszkania. Aplikację 

przydatną do kwarantanny obsługiwało tylko 10% ludzi. Były to też odwiedziny, które 

kończyły się udzieleniem pomocy. Policjanci dowozili np. zakupy. 

Powiedział, że 81% wykroczeń to wykroczenia za prędkość. Przy ul. Szenica też były takie 

wykroczenia. Na jednej zmianie w służbie przebywa dwóch policjantów ruchu drogowego, a 
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w powiecie mamy kilkaset kilometrów dróg. Na tych drogach, policjanci muszą się zjawić 

chociaż na chwilę. Poprosił, aby takie informacje przekazywać bezpośrednio do dyżurnego.  

Za bezpieczeństwo tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Są także powołane do 

tego instytucje tj. Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna i inne instytucje powołane przez 

Państwo. My sami jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie bezpieczeństwa. Namawiał do 

dzwonienia, informowania policji o zdarzeniach, ponieważ jest to odpowiedzialna postawa.  

Telefon dzielnicowego nie jest przydzielony do osoby, tylko do rejonu. Jeżeli dzielnicowy  

w danym momencie nie może odebrać telefonu, bądź musi mieć wyłączony, ponieważ takie 

sytuacje też się zdarzają, to ta rozmowa jest automatycznie przekazywana do dyżurnego. 

Służba dyżurnego pełniona jest całą dobę, dlatego nie ma możliwości, że ktoś telefonu nie 

odbierze.  

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że mieszkańcy byli zaniepokojeni tym, że od dwóch 

tygodni jest zamontowany nowy sprzęt na placu zabaw, a już ktoś próbuje coś w nim zepsuć. 

Zapytała, czy nie byłoby zasadne, aby na placach zabaw były kamery. Poprosiła o rozważenie 

tej prośby. 

 

Radna W. Gil powiedziała, że nie da się dodzwonić na policję. Opowiedziała sytuację  

z niedzieli dotyczącej mężczyzny pod wpływem narkotyków.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że sprawa jest znana 

policji i poprosił, aby radna przyszła, podzieliła się informacjami jakie zna, a Policja przejrzy 

tę sprawę.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy Policja widzi jakieś działania, które my jako radni 

moglibyśmy podjąć, aby było lepiej. Dodał, że chodzi o ilość punktów sprzedaży alkoholu. 

Czy to ma wpływ na istniejące problemy? 

Odniósł się do wypowiedzi radnej B. Gawrońskiej i powiedział, że zastanawia się, czy  

w ogóle są jakieś zasady organizowania patroli pieszych. Zapytał, ilu policjantów jest 

zatrudnionych w pleszewskiej komendzie.  

Powiedział, że mamy problem ze śmieceniem w mieście, np. ”małpki”, butelki. Czy Policja 

ma jakąś kontrolę nad tym? Czy zdarza się, że Policja łapie osoby, które piją alkohol  

w miejscach publicznych?  

Zapytał również o wulgaryzmy w miejscach publicznych. Powiedział, że młodzież traktuje 

wulgaryzmy jako normalny zasób swojego słownictwa. Czy Policja interweniuje w takich 

przypadkach? 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że używanie 

wulgaryzmów jest wykroczeniem i jeżeli policjant takie wykroczenie ujawni, to na pewno 

zakończy się ono przynajmniej pouczeniem, ale z własnego doświadczenia, policjanci 

przynoszą głównie wypisane mandaty do rozliczenia. Wiele osób nie chce zgodzić się  

z decyzją policjanta, że jest to wykroczenie. Często kończą się one na sali sądowej.  

Patrole piesze byłyby dobrym pomysłem, gdybyśmy wszędzie w skupiskach ludzi mogli mieć 

patrol. Jednakże, ilość interwencji, kontroli jest bardzo duża. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna 

się ustabilizuje i nie będzie potrzeby wysyłać patrolu na kontrole osób w kwarantannach, to 

jest możliwy powrót do patroli pieszych. Kiedyś takie patrole były.  

Jeżeli chodzi o kwestię alkoholu, to policja nie ma dużych problemów z punktami, które 

prowadzą sprzedaż alkoholu. Czasami zdarzają się interwencje, które z reguły kończą się 

mandatami. Mandatów nakładanych głównie za spożywanie alkoholu w miejscu 

niedozwolonym jest bardzo dużo.  
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Jeżeli chodzi o zaśmiecanie to nie zawsze policjant jest w stanie to ujawnić.  

Powiedział, że na terenie powiatu pleszewskiego prócz Komendy Powiatowej funkcjonują 

jeszcze trzy posterunki: Dobrzyca, Gołuchów i Chocz. W sumie na wszystkich posterunkach 

pracuje 104 policjantów. W samym Pleszewie pracuje 72 policjantów, którzy są podzieleni na 

różne zespoły.  

 

Radna D. Żarnowska zapytała, czy istnieje służba patrolu pieszego, podczas której młody 

policjant uczy się kontaktu z ludźmi, służby, ponieważ teoria to jedno, a praktyka drugie. 

Młodsze osoby są coraz mniej odporne psychicznie i boją się ludzi.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że taka forma 

służby była, jest i na pewno będzie. Jeżeli będzie możliwość kadrowa, to na pewno 

Policjantów będzie więcej w patrolach pieszych.  

My musimy być mobilni. Od zgłoszenia do przybycia policjantów na miejsce interwencji, 

średnio w naszym powiecie, patrol potrzebuje 11 minut.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że mamy wzrost najcięższych przestępstw w kraju. 

Zapytał, czy w naszym powiecie są takie przestępstwa. Czy tendencja jest wzrostowa, stabilna 

oraz czy przestępstwa są wykrywane? W imieniu mieszkańców, powiedział, że w Zielonej 

Łące, Nowej Wsi, Suchorzewie, Lenartowicach dochodzi do nagminnego przekraczania 

prędkości. Zapytał, czy policja może wprowadzić patrole. Dodał, że można zaznaczać też 

takie miejsca w aplikacji. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że zanim dojdzie 

do skierowania patrolu ruchu drogowego na konkretny odcinek drogi, wcześniej prowadzone 

są analizy. Bierzemy wtedy pod uwagę, do ilu zdarzeń doszło w minionym miesiącu, roku, 

dekadzie. Od liczby tych zdarzeń zależy to, czy będzie tam więcej lub mniej policjantów 

ruchu drogowego. Krajowa mapa zagrożeń jest bardzo dobrym narzędziem. Nie jesteśmy  

w stanie dokładnie wskazać miejsc, w których jest potrzebny patrol. To narzędzie służy do 

tego, aby osoby z obserwacji danego problemu, jaki ma miejsce mogły zaznaczyć to miejsce 

w aplikacji.  

Dodał, że nasz powiat jest powiatem bardzo bezpiecznym. Najcięższych przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu w ostatnich latach nie mieliśmy. Przestępstw związanych  

z uszczerbkiem na zdrowiu było 8, z czego 8 zostało wykrytych, czyli wszystkie te osoby 

zostały ustalone, zatrzymane i ukarane.  

 

Radna A. Szczepaniak powiedziała, że odkąd jest remont na głównej drodze to jest bardzo 

duży ruch. Samochody się prześcigają. Dodała, że zadzwoniła kilka razy na policję i została 

zignorowana. Poprosiła, aby raz na jakiś czas policja przyjechała i zobaczyła co się dzieje. 

 

Radna R. Garsztka podziękowała Komendantowi i pracownikom Komendy Powiatowej 

Policji za dobrą współpracę z Wydziałem Komunikacji. Dodała, że prawa jazdy wraz  

z wyrokami  trafiają do Wydziału Komunikacji i to on wykonuje te wyroki. Nie wszyscy chcą 

dobrowolnie oddawać prawa jazdy i wtedy pomagają nam w tym policjanci.  

Powiedziała, że zgłaszając na policję różne sytuacje, czy to na cmentarzu przy ul. Kaliskiej, 

czy na Rynku, zawsze Policja przyjechała na interwencję.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że popiera wniosek w sprawie założenia monitoringu na placach 

zabaw. W czasie pandemii, młodzież odreagowuje w takich miejscach, a nasze place są 

bardzo dobrze wyposażone. Mieszkańcy chcący skorzystać z siłowni zewnętrznej wieczorem, 
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boją się iść na taki plac, ponieważ zwykle w tych godzinach jest tam spożywany alkohol. 

Poprosiła, aby w związku ze zbliżającym się okresem wiosennym, letnim, policja mimo 

braków kadrowych pojawiała się na placach zabaw i legitymowała.  

Powiedziała, że składała już dwie interpelacje o chodnik na ul. Lenartowickiej, aby dopuścić 

na nim ruch rowerów. Dodała, że rozmawiała z Panią Haliną Meller i nie wie, dlaczego jest 

problem prawny. Na ul. Niesiołowskiego udało się z Generalną Dyrekcją dopuścić ruch. 

Poprosiła, aby jeszcze raz rozpatrzyć wniosek i dopuścić tam ruch rowerowy. Dodała 

również, że zdarzają się bardzo nadgorliwi mieszkańcy, którzy nagrywają rowerzystów  

i wysyłają takie nagrania do prokuratury lub na policję. Nie chcemy, aby mieszkańcy 

stresowali się jazdą rowerem w tym miejscu oraz bali się, że zostaną ukarani, bo nie 

przestrzegają przepisów prawa.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że policja nie jest na 

tyle władna, aby ustalić, czy dany chodnik może być ścieżką rowerową. My tylko możemy 

wydać opinię, natomiast to zarządcy dróg są odpowiedzialni za infrastrukturę. Jeżeli będzie 

taka możliwość i parametry chodnika będą spełniały wymogi, to na pewno policja podpisze 

się za tym, żeby tę ścieżkę wyznaczyć. Jest to dla nas tak samo ważne, ponieważ rowerzyści 

jadąc ścieżką rowerową są bezpieczniejsi. Często spotkamy się jednak z tym, że na drodze do 

Marszewa, mimo, że jest ścieżka rowerowa, rowerzyści jadą jezdnią.  

Dodał, że trudno znaleźć w mieście osobę, która została źle potraktowana przez policjantów, 

jeżeli ujawniono wykroczenie dotyczące jazdy rowerem na chodniku.  

Numery telefonów na policję zmieniły się. Informacje były zamieszczane w mediach 

społecznościowych i w prasie lokalnej.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że gdy w Lenartowicach były wyścigi samochodowe, zadzwoniła 

na policję i odezwał się Poznań. Dodała, że poprosiła pana, który odebrał, aby połączył ją  

z Pleszewem, ale on sądził, że nie może.   

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że teraz rozumie, 

dlaczego radna nie dodzwoniła się na policję do Pleszewa. Powodem było wybranie numeru 

112. Poprosił o sprawdzenie na stronie internetowej numerów do dzielnicowych, a jeżeli taki 

numer nie będzie odpowiadał, to musi z automatu przełączyć się do dyżurnego.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że z przedstawionej informacji przez Komendanta 

zrozumiał, że brakuje na naszym terenie policjantów. Powiedział, że policja ma jednostkę 

centralną. W kraju bardzo dużo rzeczy się dzieje. Zapytał, czy w roku 2020 policjanci  

z powiatu pleszewskiego byli wysyłani na interwencje do innych miast, kiedy były większe 

wydarzenia, czy protesty. Zapytał, jakie są ograniczenia, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące 

poruszania się na hulajnogach elektrycznych. Czy mieliśmy wypadki z udziałem hulajnóg, 

rowerów?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że w minionym 

roku i w latach wcześniejszych nie mieliśmy zdarzeń z udziałem elektrycznych hulajnóg. 

Dodał, że zauważył, że w naszym mieście takie hulajnogi się nie przyjęły.  

Policjanci powiatu pleszewskiego nie byli kierowani do innych jednostek, do zabezpieczania 

zdarzeń, które wymagały zaangażowania większej liczby policjantów.  

 

Radny D. Dryjański podziękował swojemu dzielnicowemu za rzetelną pracę. Dodał, że przy 

rozmowach z spotkaniach sołeckich, dzielnicowy mówi, że nie może nic więcej zrobić, 
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dlatego, że mamy 28 sołectw i 10 osiedli. Zapytał, ile sołectw przypada na jednego 

dzielnicowego.  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że w tej chwili na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew pracuje fizycznie 4 dzielnicowych.  

 

Radna K. Melka powiedziała, że mamy bardzo dużo problemów, natomiast największym  

z nich jest brak ludzi, sprzętu. Dodała, że tworzymy różne programy, natomiast okazuje się, 

że Niebieska Karta w ogóle nie spełnia swojej funkcji. Jest to później przestępstwo ścigane na 

wniosek, wnioski są wycofywane. Możemy, aby stwierdzić, że osoby te są zastraszane  

w domu, dlatego wycofują się ze składania tych wniosków. Poprosiła, aby nasze problemy 

wybrzmiały gdzieś dalej, na szczeblu wojewódzkim.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że jej przedmówcy mieli racje w wielu 

przypadkach, ale po usłyszeniu, że mamy tylko 72 osoby, z których musimy jeszcze odjąć 

pracowników administracyjnych, pomyśleć, że policja pracuje zmianowo, biorąc pod uwagę, 

że mamy obszar całego powiatu, to wynika z tego, że jest to fizyczną niemożliwością, żeby 

byli oni na każdym placu zabaw, na każdym skwerze, ulicy, pilnowali wyścigów 

samochodowych. Musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy wspomóc policję. 

Oczywiście prosimy o współpracę, patrolowanie, ale tutaj dużym problemem są braki 

kadrowe.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy na przestrzeni ostatnich lat, zmieniła się ilość pracowników 

w komendzie, czy brak jest chętnych do wstąpienia do policji. 

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że mamy 104 etaty 

policyjne i na chwilę obecną nie mamy żadnego wakatu. Chętnych jest bardzo dużo. Był 

moment, gdzie były kłopoty  

z kandydatami na policjantów. Ta sytuacja się poprawiła. Pracy jest coraz więcej, natomiast 

stan etatowy jednostki od wielu lat się nie zwiększył.  

Niebieska Karta, przemoc w rodzinie to przestępstwa bardzo uciążliwe, bo one zwykle 

dotykają nie jedną osobę, a całą rodzinę. To nie jest tylko rodzina mieszkająca razem, ale 

również jej bliscy.   

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy w momencie zgłaszania wniosku, nie jest potrzebna zgoda 

prokuratora, żeby wycofać taki wniosek. Czy jeżeli taka osoba wycofa wniosek, to sprawa 

toczy się dalej?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier odpowiedział, że jeżeli osoba 

wycofa wniosek, tych Niebieskich Kart jest dużo, ale finał później jest inny.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, czy w związku ze wzrostem przestępstw widać potrzebę 

zwiększenia kadry policjantów. Czy wnioskowała komenda do Komendanta Wojewódzkiego 

lub do Ministra o zwiększenie kadry?  

 

Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie Tomasz Mimier powiedział, że marzy o 

zwiększeniu stanu etatowego jednostki, niestety na pewno w tyj roku się to nie stanie. 

Rozmawiamy o tym, przestawiamy nasze argumenty za. Mamy pewne rozwiązania, które 

mogłyby usprawnić prace w oparcie o kadry, które mamy. Na to też musimy uzyskać zgodę. 

Udało nam się kilka etatów przekształcić  
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z „logistycznych” na typowo prewencyjne. Dotyczyło to dwóch etatów. Jeśli chodzi o 

zwiększenie, to nie liczymy na to, że nam ktoś zwiększy kadry.  

Wspomniał również o narkotykach, których jest coraz więcej. Do zadań związanych  

z narkotykami są skierowani specjalnie przygotowani ludzie. Są to osoby bardzo 

zaangażowane. Udało nam się zrekompensować im czas spędzony w pracy, 

ponadnormatywny. Uzyskaliśmy środki na nadgodziny i policjanci mieli zapłacone za 

nadgodziny. To są ludzie, którzy często z własnej woli przychodzą, pracują dnie i noce.  

Powiedział, że złożył pismo na ręce Pana Burmistrza. Poprosił o wsparcie inicjatywy. Dodał, 

że Komendant Główny jest w stanie kupić nam radiowóz, jeżeli bylibyśmy w stanie pozyskać 

od samorządów środki w połowie wartości tego pojazdu. Starosta wstępnie przychylił się do 

naszej propozycji, ale korzystając z okazji, kierujemy też taką prośbę do Radnych. To miałby 

być radiowóz nieoznakowany.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala – Kałużna powiedziała, że myśli, że Rada pochyli 

się nad wnioskiem Pana Komendanta.  

 

b.  Informacja Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie. 

 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert powiedział, 

że działania ratowniczo - gaśnicze na obszarze chronionym prowadzone są przez jednostkę 

ratowniczo – gaśniczą z siedzibą w Pleszewie przy ulicy Słowackiego.  

Do Dyspozycji jest 51 etatów dla 49 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. Do 

dyspozycji również jest 46 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu 

pleszewskiego, z czego 44 jednostki to jednostki operacyjno – techniczne, które mogą brać 

czynnie udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.  

Alarmowanie tych jednostek odbywa się poprzez stanowisko kierowania Komendanta 

Powiatowego. Mamy do dyspozycji system selektywny, gdzie przy pomocy radiowej 

możemy dysponować 15 jednostkami z OSP. Skraca to czas alarmowania i dojazdu do 

miejsca zdarzenia. Do dyspozycji jest również system wspomagania decyzji Państwowej 

Straży Pożarnej, w którym istnieje cała baza sprzętu. 

Ze względu na pandemię, rok 2020 był bardzo pracowity dla Komendy. Odnotowaliśmy 1749 

zdarzeń z podziałem na pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe. Miejscowych 

zagrożeń było 1509, alarmów fałszywych 56, a pożarów 184.  

Nasze jednostki interweniowały pod kątem medycznym. Było to 1119 zdarzeń. Był to 

rekordowy rok, jeśli chodzi o wyjazdy. W Wielkopolsce zajmujemy pierwsze miejsce pod 

względem liczby wyjazdów, a jeżeli chodzi o cały kraj to jesteśmy 6 komendą.  

Komendant powiedział, że udostępniono Pleszewskiemu Centrum Medycznemu karetkę. 

Strażacy uczyli się wykonywać wymazy. Działania polegały również na przewożeniu osób do 

miejsc kwarantanny.  

Od 25 stycznia 2021 r. trwa akcja Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży 

Pożarnych polegająca na dowozie osób do punktów szczepień.  

Komendant przedstawił na ekranie zdjęcia. Dodał, że w styczniu odnotowano 135 interwencji 

związanych z wymazami, natomiast w lutym  71, a w marcu 33. Straż dostarczała również 

żywność, pomagała w zakupach. Na prośbę instytucji, pomaga w ozonowaniu pomieszczeń. 

W 2021 roku Straż ozonowała i dezynfekowała już 10 pomieszczeń.  

Komendant powiedział, że stworzyli magazyn środków ochrony indywidualnej  

i rozdysponowują je w razie potrzeby.  

Opowiedział o pożarach, które dotychczas miały miejsce. Mimo pandemii, udało się 

przeprowadzić kilka akcji.  
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Zakupiono symulator pożarowy, celem działań prewencyjnych. Straż otrzymała dwa namioty 

medyczne, które wspomagają działania związane z ratownictwem medycznym. Wyposażono 

strażaków w nowe ubrania. Udało się również zakupić łódź.  

Najważniejszym zadaniem na przyszły rok to utrzymanie wysokiej gotowości bojowej. 

Komendant dodał, że Straż również boryka się z brakami etatowymi. Codziennie do 

dyspozycji w systemie 24 godzinnym jest 8 strażaków, w tym 7 jeździ do działań ratowniczo 

– gaśniczych, a jeden to dyspozytor, który przyjmuje zgłoszenia i koordynuje działania. Jest 

to bardzo mała liczba osób, ponieważ wymagają od nas, żeby do działań związanych  

z zagrożeniem życia jechało minimum 6 strażaków. Jest to naprawdę mała ilość. Regularnie 

są zgłaszane braki etatowe do Komendy Wojewódzkiej i za jej pośrednictwem do Komendy 

Głównej. W ubiegłym roku Straż zgłosiła 10 dodatkowych etatów i mamy obiecane, że 

prawdopodobnie w tym roku będą etaty. Systematycznie, Strażacy są wysyłani do szkół na 

kursy.  

Komendant powiedział, że samochód, który w tej chwili bierze udział w działaniach 

ratowniczych, tj. wypadki ma 19 lat. Planujemy zakupić nowy samochód. Dodał, że Straż ma 

zapewnione środki w kwocie 500 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 

100 000 zł z Komendy Głównej. Jeśli uda nam się zdobyć 400 000 zł, to będziemy w stanie 

zakupić nowy samochód, a stary przekazać jednej z jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Zwróciliśmy się do poszczególnych gmin powiatu pleszewskiego oraz do Pana 

Starosty. Poprosił o przychylność Rady Miejskiej.  

Komendant powiedział, że w naszym województwie jest 31 komend. Co roku jest 

prowadzony ranking komend województwa wielkopolskiego. Brane są pod uwagę czynniki, 

tj. prewencja, wyjazdowość, sprawy operacyjne, udział komendantów w akcjach ratowniczo – 

gaśniczych. W roku 2020 Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Pleszewie zajęła pierwsze 

miejsce.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że zarówno wniosek Komendanta Policji jak i Straży Pożarnej 

co do dofinansowania jest zasady i należy przeznaczyć środki z naszego budżetu. Dodał, że 

podstawą jest bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Zakup jednego i drugiego samochodu 

wpłynie na jakość pracy, co przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że oczywiste jest to, że Komendanci nie proszą o samochody 

dla siebie, tylko dla nas wszystkich, aby służyły mieszkańcom.  

Zapytał, czy panele fotowoltaiczne wiążą się z niebezpieczeństwem, ponieważ panele cały 

czas produkują prąd, nawet gdy wystąpi zagrożenie pożarowe. Czy panele stanowią 

zagrożenie dla strażaków? Czy są jakieś specjalne zasady co do gaszenia pożaru domu, którey 

ma panele? 

 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert powiedział, 

że jest coraz więcej takich paneli. Nawet sami planujemy skorzystać z programu 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zainstalować panele na komendzie. 

Głównym zagrożeniem jeżeli chodzi o panele jest to, że jednym z pierwszych działań, które 

podejmują strażacy jest wyłączenie głównego wyłącznika prądu. Na tę chwilę nie ma 

wymogów, że panel musi być podłączony pod ten wyłącznik, ale należy zwrócić uwagę, że są 

firmy, które już oferują takie zabezpieczenia i w przypadku, kiedy dojdzie do sytuacji 

awaryjnej taki wyłącznik jest zainstalowany i powoduje on wyłączenie zasilania i wtedy panel 

nie oddaje prądu z powrotem do instalacji. Dodał, że Straż ma detektory prądu, które 

pozwalają ustalić napięcie.  
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Radny M. Ładziński zapytał, czy Straż Pożarna uczestniczyła w przewożeniu osób do 

punktów szczepień. Jeśli tak, to ile takich osób zostało przewiezionych.  

 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert 

odpowiedział, że od 25 stycznia Straż uczestniczy w akcji dowożenia osób starszych do 

punktów szczepień. Na tę chwilę wykonano 18 przewozów.  

 

Radny D. Dryjański powiedział w imieniu Klubu Miłośników Ziemi Pleszewskiej, że wniosek 

Komendanta Straży Pożarnej jak i Komendanta Policji zostanie poparty.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że uczestnicy wypadków drogowych często skarżą się, że 

oczekiwanie na karetkę jest bardzo długie. Zapytał, czy Komendant widzi potrzebę 

zwiększenia obsady ratownictwa medycznego w powiecie pleszewskim. Opowiedział, że 

dzisiaj na Rynku zasłabła kobieta i czekaliśmy na karetkę pół godziny, a odległość od szpitala 

to 2 km. Powiedział, że jest zaskoczony brakami sprzętowymi. Dodał, że TVP, TVP Info 

informowało, że nie ma żadnych z tym problemów. Stwierdził, że jest to raczej informacja 

zakłamana. Dodał, że pochyli się nad tą propozycją.  

 

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie Roland Egiert 

odpowiedział, że nie zna statystyk oraz wymogów jeżeli chodzi o czas dojazdu zespołów 

ratownictwa medycznego. Jeżeli Straż dojedzie na miejsce, to wszyscy strażacy są 

przeszkoleni z kwalifikowanej pierwszej pomocy. To nie jest tak, że mamy braki sprzętowe, 

tylko nasze samochody są coraz starsze. W ubiegłym roku, w naprawę naszego samochodu 

włożyliśmy prawie 12 tysięcy złotych. Bardzo dużo sprzętu zostało rozdane Ochotniczym 

Strażom Pożarnym.  

Powiedział, że Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wywodzi się z Wielkopolski. 

Przez dwa najbliższe lata będzie nałożony nacisk na doposażenie Państwowych Straży 

Pożarnych. Nałożono na nas pewne obowiązki, abyśmy zwrócili się o pomoc do samorządów.  

Tak jak Pan Burmistrz powiedział, że ten samochód będzie służył nam wszystkim, to tak 

samo samochód, który przekażemy do OSP będzie służył którejś gminie.  

 

c. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Pleszewie. 

 

Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Duszczak powiedział, że stan na dzień dzisiejszy to 7 

strażników i 3 osoby cywilne, z czego 3 osoby są na dłuższej nieobecności. Godziny pracy 

Straży Miejskiej od poniedziałku do piątku od 6 do 22, od marca Straż rozpoczęła prace 

również popołudniami w soboty. Numer alarmowy to 986.  

Straż Miejska jest powołana do ochrony porządku publicznego, jednak priorytetem Straży jest 

eliminacja uciążliwości oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego spowodowanych spalaniem 

odpadów oraz zakazanego opału.  

Straż Miejska kontroluje segregację odpadów oraz deklaracje, źródła ogrzewania, 

prawidłowość zabezpieczenia prac inwestycyjnych, porządek wokół posesji, porządek  

w miejscach publicznych. Ochrania porządek podczas zgromadzeń, ochrona obiektów 

komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, zabezpieczenie miejsc przestępstw  

i wykroczeń, utrzymanie porządku kontroli w ruchu drogowym, informowanie mieszkańców 

w sytuacjach zagrożeń.  

Jednym z zadań Straży Miejskiej jest również obsługa i kontrola Strefy Płatnego Parkowania. 

W 2019 roku wystawiliśmy 2 000 wezwań, w 2020 roku – 2 187. Pomimo pandemii, podczas 

której 2 miesiące strefa była nieczynna tych wezwań było więcej.  
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Straż Miejska obsługuje 33 kamery monitoringu, w tym 23 kamery obrotowe i 10 kamer 

stałych. Są też kamery, które rejestrują obraz, jednak nie są one podłączone do systemu 

monitoringu miejskiego. 

Wykroczenia drogowe ujawnione za pomocą monitoringu miejskiego w 2019 r. wynosiły 

420, a w 2020 r. – 188. Zabezpieczenia zapisu z monitoringu miejskiego na potrzeby 

Komendy Powiatowej Policji w 2019 r. – 35, w 2020 r. – 42.  

Inne interwencje zarejestrowane przez monitoring w 2019 r. – 135, w 2020 r. – 240.  

Komendant przedstawił tabelę wyników uzyskanych przez Straż Miejską w latach 2018 – 

2020. Od listopada 2018 r. Straż Miejska przeprowadza inwentaryzację kotłów ciepła.  

W mieście przeprowadziła do tej pory 2 798, a w gminie 742 inwentaryzacje. Komendant 

dodał, że byłyby lepsze wyniki, lecz w okresie pandemii zostało to ograniczone. Wnioski  

z inwentaryzacji są takie, że nadal jest słaba jakość paliwa, brak świadectw jakości paliwa, 

nieumiejętność palenia w kotłach.  

W mieście do końca 2024 roku kotły musi wymienić 1 500 gospodarstw, do 2026 roku – 288, 

do 2028 roku – 359. W gminie, do 2024 r. – 493, do 2026 r. – 63, do 2028 r. - 81.  

Podczas inwentaryzacji, Straż Miejska wystawiła 68 mandatów. W trakcie kontroli nadal 

edukuje się mieszkańców. Na każdym piecu zostaje naklejona naklejka.  

Przeprowadzana jest również kontrola selektywnej zbiórki odpadów. W 2019 r. 

przeprowadzono 430, a w 2020 r. – 170. W 2021 r. już przeprowadziliśmy 320 kontroli,  

w wyniku czego wystawiono 54 mandaty.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że w ubiegłym roku lub dwa lata wcześniej działał dron. 

Zapytał, jakie są efekty działań drona, który miał sprawdzać poziom smogu oraz do jakich 

wniosków Straż dochodzi po kontrolach przeprowadzonych w domostwach związanych  

z interwencjami odnośnie smogu. Czy smog jest powodowany spalaniem śmieci, czy też 

użyciem niewłaściwego paliwa stałego, miału lub węgla.  

 

Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Duszczak powiedział, że dron był wypożyczony na 3 

godziny. Służył do identyfikacji, w którym kominie są spalane niewłaściwe substancje. 

Dodał, że wyników monitoringu drona nie pamięta dokładnie, ale Straż podjęła dwie 

interwencje.  

Wszystkie interwencje, zgłoszenia mieszkańców dotyczą nie tyle złego spalania, co 

nieumiejętnego palenia. Interwencje są zgłaszane coraz częściej z obszarów wiejskich. W 

mieście tych interwencji jest mniej.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, jaki był koszt pracy drona i czy Komendant widzi zasadność 

zakupu drona przez Miasto i Gminę Pleszew.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w jego opinii efekty uzyskane przy pracy drona były 

niewspółmierne. To był koszt ponad 5 tys. zł. Praca drona jest ograniczona tylko do pory, gdy 

jest jasno, a wiadomo, że każdy pali, jak jest już ciemno. Jest to raczej profilaktyka, a nie 

realna walka o czyste powietrze.  

Wypracowaliśmy sobie kilka sposobów działań. Myślimy, że kolejne koncepcje będą 

zaprezentowane w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu tygodni. Trwają prace  

z rozszerzeniem monitoringu jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że jeżeli chodzi o drona, to uważa, że zakup byłby bezzasadny. 

Bardziej sensowne jest dołożenie do „Programu Kociołek” tych pieniędzy, aniżeli 

kontrolowanie osób tylko w ciągu dnia, które źle palą w piecach.  
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Radny K. Szehyński zapytał, jak fizycznie będzie wyglądała wymiana kotłów. Np. minie rok 

2024 i jak będziemy ludzi mobilizować, aby wymieniali kotły? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że nie ma jeszcze przepisów regulujących, w jaki sposób 

będziemy eliminować te kotły.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że Komendant przedstawił na slajdach, że przeprowadzono 

320 kontroli związanych z samym popiołem. Jeszcze SA dwie strefy płatnego parkowania, 

którą kontrolują 2 osoby. Zapytał, czy nie byłoby zasadne, aby utworzyć etat w Straży 

Miejskiej. Zapytał, czy Komendant wnioskował do Burmistrza.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że średnio raz w tygodniu każdy kierownik wydziału 

sygnalizuje, że potrzebuje pracownika.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że w 2020 roku mieliśmy 2 187 wezwań. Zapytała, czy to są 

wezwania parkingowe, czy też związane z nieczystościami i jaka jest skuteczność tych 

wezwań. Zapytała również, czy nie byłoby zasadne zakupienie przenośnej kamery w Policji 

lub Straży Miejskiej, takiej, która będzie stała w miejscach, gdzie rzeczywiście się coś dzieje.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że te wezwania dotyczą strefy, braku biletu parkingowego. 

Jeżeli chodzi o kamery, to chcielibyśmy je mieć w każdym zakątku miasta, ale niestety 

możliwości techniczne na to nie pozwalają ze względu na brak światłowodu. Mamy 

zakupioną jedną fotopułapkę, która jest umieszczana w różnych miejscach.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że ostatnio przeprowadziła wspólną interwencję  

z Komendantem, dotyczącą drogi od Zielonej Łąki w kierunku Dobrej Nadziei, gdzie 

notorycznie powyrzucane są śmieci pochodzące z budowy. Dodała, że udało się ustalić 

sprawcę zdarzenia. Poprosiła, aby częściej umieszczać taką kamerę na drogach, aby ukarać 

taką osobę. Sprawca dostał 500 zł mandatu, ale dodała, że uważa, że jest to za niski mandat na 

takie ilości odpadów. Teraz już są tam kolejne śmieci. Jeżeli nie ustawimy tam kamery i nie 

ustalimy sprawców, to będziemy musieli sami to wszystko sprzątać.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest planowany zakup przenośnej kamery.  

 

Radna W. Gil zapytała, jaka jest skuteczność tych wezwań.  

 

Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Duszczak odpowiedział, że jeżeli chodzi o Strefę 

Płatnego Parkowania, 2020 rok dal nam 92, 93% ściągalności. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna ogłosiła przerwę w obradach.  

 

8. Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Pleszew. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że nie byłoby dzisiaj możliwości abyśmy rozmawiali 

o pomocy społecznej, gdyby nie to, że w ciągu minionych stu lat pojawiły się „kamienie 

milowe”, które pozwoliły na sformułowanie pomocy społecznej w tym kształcie. Z-ca 

Burmistrza przytoczyła zapis, który umieszczono w Konstytucji po I wojnie światowej: 

„każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, 

nieszczęśliwego wypadku, niedołęstwa do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna 

ustawa”. W roku 1923 powołano pierwszą ustawę o opiece społecznej, później pracowano 
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nad ostatecznym kształtem. W roku 1990 pojawiła się ustawa będąca konsekwencją wielkiej 

zmiany, która dotyczyła wyłącznie zabezpieczeń społecznych. Opieka sugeruje pewną 

zastępczość, przejmuje odpowiedzialność za kogoś, natomiast w ustawie o pomocy 

społecznej mówimy o pomocy społecznej, czyli o pewnym wsparciu. Dziś pracujemy  

w oparciu o  ustawę z 2004 roku, która bardzo szczegółowo mówi wprost o  zadaniach, które 

zostały podzielone między gminę, powiat i województwo. Mówi się również wprost o 

zadaniach, które nazywamy własnymi obowiązkowymi, własnymi dodatkowymi i zleconymi. 

W rozmowach często mówi się o tym, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wypłaca albo obejmuje opieką nie bez powodu. Ustawodawca również założył, że pomoc 

społeczną udziela się w formie pieniężnej i niepieniężnej. Z zapisów ustawy wynika również, 

że gminne zadania realizuje się głównie w oparciu o ośrodki pomocy społecznej, w naszym 

wypadku MGOPS w Pleszewie. Celem dzisiejszej pomocy społecznej jest zapewnienie 

mieszkańcom minimalnego poziomu bezpieczeństwa socjalnego.  

Nasze zadania, w podziale instytucjonalnym realizuje głównie Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, który ma największy budżet na te zadania, ale również Stowarzyszenie 

Zrozumieć i Pomóc i Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta w Pleszewie. 

Wykonują zadania obowiązkowe, własne, albo zlecone przez organy administracji rządowej. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pleszewie realizuje praktycznie wszystkie 

działania z wyłączeniem kilku, które realizują dla nas organizacje pożytku. Budżet Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020 roku to ponad 56,5 mln zł. Budżet 

Stowarzyszenia Zrozumieć i Pomóc to blisko 1,5 mln zł, w części dofinansowany od 

Wojewody, w części z naszych środków. Realizują dla nas trzy zadania: prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy, usługi opiekuńcze, tzw. zwykłe, czyli świadczone u 

osób, które są samotne, schorowane, starsze oraz usługi opiekuńcze dla osób  

z przypadłościami psychicznymi, które dotuje Wojewoda. Towarzystwo Pomocy im. 

Świętego Brata Alberta ma budżet w kwocie 133 tys. zł. Realizuje dla nas zadanie polegające 

na udzieleniu schronienia, nakarmienie, odzianie osób, które są pozbawione podstawowych 

środków potrzebnych do spokojnego i normalnego życia.  

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy i koszty jego prowadzenia w 100% 

pokrywa Wojewoda. W chwili obecnej mamy miejsce w Środowiskowym Domu 

Samopomocy dla 40 podopiecznych. Pracuje tam 10 osób. W 2020 roku wykonano budżet na 

poziomie blisko 1,5 mln zł z dotacją z Miasta i Gminy Pleszew w wysokości niespełna 400 

tys. zł, ale takie zobowiązanie na 400 tys. zł w ramach zadania, które dla nas realizują jest 

przez 3 lata. Powiedziała, że jest to miejsce wyjątkowe, bo oprócz świadczenia poczucia 

bezpieczeństwa, zapewniania podstawowych potrzeb, rozwoju, wychodzenia z samotności, 

prowadzone są zajęcia w specjalnych pracowniach, tj. pracownia przystosowania do życia, 

działań twórczych, zdrowego stylu życia. Z-ca Burmistrza dodała, że Radni, którzy byli tam 

na wizycie byli pod wrażeniem całego utrzymania ośrodka, sal zajęciowych, siłowni, 

klimatyzacji.  

Usługi opiekuńcze to zadanie bardzo trudne, a w konsekwencji długofalowe. Usługi 

opiekuńcze u osób, które potrzebują pomocy z rożnych powodów, a są samotne, potrzebują 

pomocy, ale nie są gotowe przejść do opieki w Domach Pomocy Społecznej, są wspierane 

przez nas usługami opiekuńczymi. Koszty pełne tej usługi ponosimy my jako Gmina dotacją 

roczną w wysokości 400 tys. zł. 

Drugie zadanie to dokładnie te same usługi, ale ich adresatem i odbiorcą jest osoba  

w podobnej sytuacji, ale z niepełno sprawnościami psychicznymi. Dotacja od Wojewody.  

W Strategii, którą Radni konsultowali, jednym z bardzo ważnych celów jest utrzymanie osób 

niepełnosprawnych i starszych jak najdłużej w swoich środowiskach. W roku 2020 

zainicjowaliśmy po raz pierwszy opiekę wytchnieniową i wystąpiliśmy o środki zewnętrzne. 

Uzyskaliśmy je, dzięki temu 23 osoby, w tym 3 dzieci zostało objętych jesienią zeszłego roku 
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opieką wytchnieniową. Było to ponad 4000 godzin opieki. Był to kierunek, który na pewno 

będziemy realizować i kontynuować. W roku 2021 otrzymaliśmy kwotę dużo większą, 

pisaliśmy o jeszcze raz większą i dostaliśmy połowę. Jest to kwota 288 000 zł bez wkładu 

własnego. Za tę kwotę obejmiemy w okresie 8 miesięcy 30 osób usługami opiekuńczymi. To 

będzie docelowo 25 osób dorosłych i 5 dzieci. Zadanie to jest ważne, ponieważ duża grupa  

z tych ludzi to ludzie żyjący samotnie. Na pewno będziemy skupiać się na tym zadaniu w 

przyszłości Brakuje też ludzi do pracy. Po rozmowie z Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo – 

Gospodarczych w Pleszewie Iwoną Kałużną wiemy, że od jesieni jest planowane 

uruchomienie kierunku opiekuna medycznego. Mamy zamiar jako samorząd jak najwięcej 

ludzi zachęcić do nauki na tym kierunku. Jest to pomysł również na to, aby niektórym 

osobom, które mają predyspozycje pomóc wyjść z bezrobotności.  

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta znane jest z tego, że prowadzi schronisko 

dla bezdomnych. Realizuje dla nas zadanie obowiązkowe dla Gminy. Dotowane jest każdego 

roku kwotą 120 000 zł. Prócz tego, co wynika z ustawy, miejsce to robi o wiele więcej. To nie 

tylko schronienie, posiłek, ubranie. Często to jest pomoc prawna, terapia, kierowanie na 

odwyk, pomoc w uzyskaniu bądź odzyskaniu świadczeń, tj. emerytura, renta. Jest to trudna 

praca, niejednokrotnie skazana na porażkę. Z-ca Burmistrza powiedziała, że trzeba złożyć 

głęboki ukłon w stronę Pana Stefaniaka, który ten trud podejmuje systematycznie.  

Z-ca Burmistrza przekazała głos Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pleszewie Justynie Zawieji. 

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

przywitała wszystkich obecnych gości.  

Powiedziała, że celem ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wcześniej wykorzystując swoje 

własne uprawnienia, zasoby, możliwości, czy pomoc sąsiedzką. Misją ośrodka jest poprawa 

jakości życia, jako współpraca z organizacjami, instytucjami działającymi  

w partnerstwie wraz z rzetelnością w działaniu, informowaniu i świadczenie pomocy  

i wsparcia mieszkańcom. Głównymi podstawami prawnymi jest ustawa z 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, która nakreśla kierunki działań, zadania oraz uchwałą Rady Miejskiej  

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie. Jest 

również szereg ustaw, według których każdy dział w ośrodku realizuje swoje zadania.  

Ośrodek jest głównie kojarzony z wypłatą świadczeń pieniężnych. Są to duże programy, tj. 

świadczenia 500+ , Dobry Start 300+, świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny. Dwa 

pierwsze są bez kryterium dochodowego, reszta z kryteriami.  

W świadczeniach rodzinnych jest to 674 zł, w przypadku gdy występuje niepełnosprawność – 

764 zł,. W Funduszu Alimentacyjnym – 900 zł.  

Programy dla seniorów to m.in.: opieka wytchnieniowa, Wspieraj Seniora, Ogólnopolska 

Karta Seniora. Wprowadzono również szereg zasiłków pielęgnacyjnych. 

Budżet dzielimy na zadania własne i zlecone. Zadania własne, obligatoryjne, fakultatywne to 

art. 17 i 18 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje zadania: udzielenie schronienia, 

posiłek, ubranie, dożywianie dzieci, wypłata i przyznawanie zasiłków okresowych, celowych, 

pomoc tam, gdzie występuje zdarzenie losowe, zasiłki stałe, opłacanie składek na 

ubezpieczenie emerytalne, czy rentowe, całe utrzymanie ośrodka, ponoszenie odpłatności za 

mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej. Fakultatywne to zasiłki celowe specjalne, 

współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na zasadzie nie tylko informowania, ale również 

aktywizowania i pokazywania klientom, jak mogą skorzystać i wyjść z trudnej sytuacji. 

Zlecone to dodatki energetyczne, wynagrodzenie za sprawowanie opieki. 

Dyrektor powiedziała, że 2020 r. kończymy budżet na poziomie 56 562 397, 45 zł. Mamy 

podział na zadania zlecone finansowane z budżetu państwa, dofinansowane/finansowane  
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z budżetu gminy i projekty realizowane przez ośrodek, na które były pozyskane środki 

zewnętrzne.   Budżet Miasta i Gminy Pleszew podnoszą świadczenia wychowawcze. W 2019 

roku z 25 mln zł wzrosło na 32 mln zł, ponieważ zmieniają się przepisy, ustawa. Drugim 

programem prorodzinnym jest wspieranie rodziny 300+, którego zauważyliśmy spadek, 

ponieważ przyrost naturalny jest mniejszy. Świadczenia rodzinne stanowią 15 mln zł.  

Pomoc społeczna opiera się na trzech filarach. Umożliwia przezwyciężenia trudnej sytuacji, 

zapobiega pojawieniu się nowych problemów, wspiera we wszystkich wysiłkach, które dążą 

do poprawy jakości życia. Ustawa o pomocy społecznej wskazuje zasadę pomocniczości, o 

której mówimy, gdy klienci współpracują z pracownikami socjalnymi. Pomoc społeczna 

polega na analizie zjawisk, przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych, przyznawaniu 

wypłacanych świadczeń, które są przewidziane ustawą.  

Praca socjalna jest przyznawana bez kryterium dochodowego. Jest świadczona na rzecz 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym. Pracownik socjalny to 

druga osoba obok funkcjonariusza policji, która może wejść do miejsca zamieszkania  

i przeprowadzać wywiady. Zadania pracownika socjalnego to udzielenie osobom w trudnej 

sytuacji życiowej poradnictwa, czyli wskazywania instytucji, pobudzanie do aktywności, 

usamodzielniania i wykluczenia takiej osoby z puli osób korzystających z pomocy społecznej. 

Ustawa nakazuje pracownikom socjalnym podnoszenie kwalifikacji w dwóch stopniach.  

W naszym ośrodku mamy jedną osobę, która ma specjalizację drugiego stopnia i 5 

pracowników, którzy mają kwalifikacje pierwszego stopnia. Miasto i Gmina Pleszew w tej 

chwili podzielona jest na 9 rejonów. Każdy rejon jest pod opieką pracownika socjalnego. 

Pracowników socjalnych terenowych mamy 12. Jeden pracownik do spraw pierwszego 

kontaktu to nowy pracownik, zatrudniony w ramach projektu, aby zgodnie z ustawą 

zmniejszyć ilość rodzin danemu pracownikowi. Mamy w swojej strukturze 3 pracowników 

stacjonarnych – pracowników socjalnych wykształconych, ale nieprzygotowanych do pracy  

w terenie. Takie osoby zajmują się wypisywaniem decyzji administracyjnych.  

O pomoc mogą się ubiegać osoby w obszarze bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy  

w rodzinie, braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, alkoholizmu, narkomanii.  

W latach 2011 – 2013 klientami były osoby, u których przeważającym powodem do 

udzielenia pomocy była długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W 2016 roku 

pojawia się narkomania. Zgłosiło się do nas 5 rodzin, 8 osób, również po placówkach 

odwykowych. W 2018 roku pojawia się dużo osób, które borykają się z problemem 

alkoholizmu. W 2017 roku 14 osób zostało zwolnionych z zakładu karnego, które również 

potrzebowały pomocy. W 2019 r. pojawiały się osoby związane z ubóstwem, długą chorobą, 

ciężką niepełnosprawnością, a w 2020 roku pojawiło się bezrobocie, spowodowane sytuacją 

w kraju, czyli z przyczyn COVID-19.  

W ośrodku są również stanowiska asystentów rodziny.  

W ośrodku zostały wprowadzone zmiany organizacyjne oraz lokalowe. Przeprowadzono 

badanie terminalowe badające obciążenie pracy. Polegało na porównaniu pracowników 

zatrudnionych na tym samym stanowisku.  

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt wdrożeniowy pod nazwą 

„Skuteczna Pomoc Społeczna”. Ośrodek aplikował o środki i je otrzymał.  

Ośrodek zbadał, jak wygląda dzień pracy, czyli przyjście pracownika do pracy, obsługa 

klienta, odbieranie telefonów, korzystanie z urządzeń. Pracownicy zostali o tym badaniu 

poinformowani. Wypełnili również ankiety dotyczące badania. Po badaniu stwierdzono, że 

niektóre sekcje są naprawdę obciążone, a niektóre należałoby zmodyfikować. Każda sekcja  

w ośrodku ma swojego kierownika. Mamy 42 osoby na 40 etatach.  

Dyrektor MGOPS przedstawiła zmiany lokalowe ośrodka.  
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Jeżeli chodzi o zmiany organizacyjne to powołano funkcję zastępcy dyrektora oraz 3 sekcje: 

do spraw pracy socjalnej, organizacyjna, świadczeń przyznawanych decyzją.  

Sekcja so spraw pracy socjalnej obejmuje również asystentów rodziny, a pracownicy socjalni 

są podzieleni na różne zespoły, tj. zespół do spraw usług, do spraw pracy z rodziną, 

uzależnień, opuszczających zakłady karne, pierwszego kontaktu. Jest to 36 osób na 34 

etatach. Maksymalna kwota, jaką ośrodek mógł pozyskać to 500 tys. zł. Cały projekt 

podzielony jest na 3 filary. Udało się zakupić laptopy, biurka, krzesła, wyposażenie sali 

konferencyjnej, projektor, rzutnik oraz zatrudnić pracownika do spraw pierwszego kontaktu.  

Taki pracownik jest w punkcie obsługi klienta. Kieruje on klientów do danego zespołu. 

Zdarzają się osoby, które chcą odebrać decyzję, zaświadczenie i nie potrzebują one kontaktu  

z pracownikiem. Zmieniając strukturę, należy dostosować wiedzę pracowników. Każdy 

pracownik przechodzi jednolite szkolenie. 

Ośrodek Pomocy społecznej to również nawiązane partnerstwa, czyli inicjatywa z Miastem  

i Gminą Pleszew, Strażą Miejską oraz Środowiskowym Domem Samopomocy. Jest to akcja 

„Pomagaj Seniorom”, czyli zgłaszaj wszystkie problemy seniorów, osób samotnych, 

niepełnosprawnych, którym ośrodek może pomóc lub się skontaktować.  

Od 2019 r. działa Lokalny punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Jest to finansowane ze 

środków Funduszu Sprawiedliwości i w ramach tego wszystkie osoby, które doznają 

przemocy, mają udokumentowane wystąpienie przestępstwa w zakresie przemocy, 

niealimentacji, bójki, kradzieży, wypadku komunikacyjnego. Oferowana jest tutaj pomoc 

prawna oraz możliwość doposażenia w meble, laptopy. Na dzień dzisiejszy, skorzystało  

z tego programu 141 rodzin, 35 laptopów i drukarek zostało zakupionych. Wprowadzono 

dyżury czwartkowe. Jest również zgoda na udostępnienie bezpłatnie pomieszczeń dla rodzin, 

które chcą się spotykać ze swoimi dziećmi, a nie mogą z różnych przyczyn robić tego  

w miejscu zamieszkania.  

Ruszyła również akcja „Znam więc pomagam”, z której mieszkańcy korzystali. Rozpoczęto 

współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej i przez 25 dni, 25 osób dostało obiad 

dwudaniowy. Codziennie do godziny 19, osoby będące na kwarantannie mogły dzwonić.  

W związku z programem „Wspieraj Seniora” w 2020 roku zgłosiło się 32 seniorów, ale jeżeli 

te osoby były objęte usługami opiekuńczymi lub zwykłymi to nie mogliśmy im pomóc.  

W tym roku korzystają 34 osoby.  

Dyrektor podziękowała Centrum Wolontariatu w Pleszewie, ponieważ w sytuacji, gdy 

pracownicy w godzinach pracy nie mogą wykonywać usługi, a senior o godzinie 18 chce aby 

podjąć jakieś działania to korzystamy z pomocy wolontariatu.  

Kolejnym projektem było „Stop COVID – bezpieczne systemy społeczne”, z którego 

pozyskano 129 120 zł na doposażenie w środki bezpieczeństwa.  

Na wejściu do ośrodka jest urządzenie do mierzenia temperatury. W ośrodku znajdują się 

również 4 dozowniki zakupione w ramach projektu. Wszyscy pracownicy są po wymazach. 

Zostały również wypłacone dodatki dla pracowników, które świadczą bezpośrednią pracę  

z klientem. Zakupiono również kombinezony, ochraniacze na buty, fartuchy ochronne. 

Działania towarzyszące to Pleszewski Panel Senioralny, Karta Seniora wydana dla 297 osób, 

w ramach programu Pudełko Życia rozdano 195 pudełek. W ramach programów wspierania 

rodziny w 2020 r. rozdano 143 Wielkopolskie Karty Rodziny oraz 299 kart Dużej Rodziny  

w formie tradycyjnej i 205 w formie elektronicznej. Kierunki działań to wsparcie rodzin 

doświadczających przemocy, poprawa skuteczności wsparcia w obszarze przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie, mediacje, porady prawne, porady psychologa, 

usamodzielnienie się klientów, wsparcie rodzin w wypełnianiu funkcji, wsparcie seniorów  

w celu, aby jak najdłużej zostali w miejscu zamieszkania, stały nabór na kandydatów 

prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.  
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Dyrektor powiedziała, że na komisjach zostały szczegółowo omówione programy 

strategiczne.  

 

Radny B. Kaczmarek podziękował za obszerne przedstawienie problematyki pomocy 

społecznej. Zapytał, jakie stanowiska mieszczą się w sekcji organizacyjnej oraz ile rodzin 

średnio ma pod opieką pracownik socjalny. Czy pracownik socjalny przez kilka lat wykonuje 

swoją pracę na tym samym terenie, czy następują rotacje? W jakiej wysokości jest wypłacany 

zasiłek celowy i czy jest wypłacany formie bezgotówkowej? Np. na zakup lekarstw, węgla. 

Czy w 2020 roku funkcjonował bank żywności, czy z  powodu pandemii nie funkcjonował? 

Ile kosztuje 1 h usługi opiekuńczej, kiedy jest pełna odpłatność? Czy jeżeli chodzi o opiekuna 

środowiskowego, czy opiekuna dla osób starszych, to czy jest jakaś data, po której te osoby 

nie będą mogły wykonywać tych usług opiekuńczych?  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że w ubiegłej kadencji, pracownicy Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej wnosili do Rady Miejskiej zasadne wnioski o podwyżki 

wynagrodzeń. Nie udało się tego załatwić, choć była powołana specjalna komisja i skończyła 

się kadencja. Dodał, że wie, że Pan Burmistrz lub  Pani Burmistrz w nowej kadencji spotkali 

się z pracownikami i ta sprawa była rozpatrywana. Zapytał, czy oczekiwania finansowe 

pracowników zostały zaspokojone.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że wiemy, że te wynagrodzenia są na naprawdę niskim 

poziomie. Dodał, że podejrzewa, że jest to minimalne wynagrodzenie i dodatek stażowy. 

Dodał, że trochę tam pracował i wie, że praca pracowników socjalnych jest ciężka. Były 

pisma i wynagrodzenia były ściągane z innych ośrodków. Bardzo motywującym czynnikiem 

jest wynagrodzenie. Dodał, że nie wie czy są nowi młodzi pracownicy w tej chwili i nie wie 

jak wygląda nabór, czy jest zainteresowanie. Praca ciężka a wynagrodzenie niezbyt wysokie.  

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

odpowiedziała, że w skład sekcji organizacyjnej wchodzi kierownik, który jednocześnie pełni 

funkcję kadrowego, sekretariat, pani sprzątaczka i dwóch informatyków. Wcześniej był także 

pracownik gospodarczy. W tej chwili posiłkujemy się stażystami z Powiatowego Urzędu 

Pracy.  

Wysokość zasiłków celowych jest przyznawana na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego i zasobów klienta. Najmniejszy zasiłek, jaki jest przyznawany to kwota 100 

zł, a największy 400 zł, natomiast mówimy o dofinansowaniu, a nie finansowaniu w całości. 

Zasiłki celowe są również przyznawane na posiłki. Z takich posiłków korzysta w tej chwili 25 

osób.  

Jeżeli chodzi o rejony i zmiany, to rzeczywiście zmiana następuje wtedy, gdy dany kierownik 

sekcji, czyli pracy socjalnej zauważy, że pracownik ma więcej niż 50 rodzin, o których mówi 

ustawa. Jeżeli pracownik ma więcej rodzin, to wynika to z tego, że niektóre rodziny 

korzystają tylko jeden raz, albo wnioskują o dożywianie w szkołach. Zmiany rejonów są 

praktykowane praktycznie co kwartał.  

Do lipca 2020 r. mieliśmy podpisaną umowę w ramach dystrybucji żywności unijnej. 

Dostawaliśmy żywność, która była dzielona na rodziny. Wtedy był przydział na 830 rodzin.  

Z racji wprowadzenia programu 500+ rodziny zaczęły rezygnować. Do żywności unijnej też 

było kryterium dochodowe. Jeżeli były to produkty suche to można było taką dystrybucję 

rozłożyć na cały tydzień. Magazyn był na ulicy Targowej. Kiedy pojawiły się sery, masła, 

wymogi Sanepidu wskazywały na zapewnienie lodówek, zamrażarek. To był drugi powód, że 

nie przedłużyliśmy umowy. Rodziny nie zgłaszały się, aby otrzymać taką pomoc. Żywność 

unijna zostawała znajdowana w różnych miejscach.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zapytała, ile razy pracownik odwiedza podopieczną 

rodzinę.  

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

powiedziała, że jeżeli jest zawiązany kontrakt socjalny, to jest indywidualny plan działania. 

Jeżeli ktoś jest zasiłkobiorcą stałym, to aktualizacja wywiadu jest wymagana ustawowo co pół 

roku. W momencie interwencji, pism, uwag sąsiadów te wizyty są częstsze.  

Kiedy rodzina ma asystenta rodziny, to wizyty bywają nawet codziennie. Raz na tydzień są na 

pewno wizyty w przypadku objęcia rodziny Niebieską Kartą.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że pod koniec roku udało nam się podwyższyć 

wynagrodzenia. Na ośrodek została przeznaczona kwota finansowa, a podwyżki zależały od 

oceny merytoryczności, zaangażowania w pracę. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest miejscem, w którym jest mnóstwo projektów i zadań dodatkowych w ramach, 

których są dodatkowe środki finansowe. Często jest to kilkaset, czasami ponad tysiąc złotych 

dodatkowo do wynagrodzenia, a nie zawsze za tym idzie duże obciążenie pracą. Od jesieni 

zeszłego roku jest również przyznawany dodatek funkcyjny, który wzrósł o 100%.  

Są też placówki oświatowe, w których jest administracja i obsługa, a także instytucje kultury  

i inne ośrodki, gdzie mamy kilkaset osób. Rozpatrujemy możliwości podwyżek, ale musimy 

też obserwować, jakie będą tego skutki finansowe. Jest t temat bardzo ważny.  

Jeżeli chodzi o szkołę policealną i o możliwość kształcenia na miejscu, to wiążące nie były 

kwalifikacje, które mogłyby zostać utracone lub nieważne, istotnej jest jaki kierunek mógłby 

zostać uruchomiony, aby był dla nas przydatny. Z-ca Burmistrza dodała, że istotne jest to, aby 

nasi mieszkańcy nie musieli wyruszać do Kalisza lub Jarocina w celu doskonalenia 

zawodowego, tylko żeby taka możliwość była tutaj, na miejscu.  

Jeżeli chodzi o stawkę odpłatności za usługi opiekuńcze to ona od lat się nie zmieniła. 

Najniższa na rynku stawka wynosi na pewno kilkanaście złotych i bardzo odbiega od 

standardów wokół. Kryteria dochodowe są również w uchwale Rady Miejskiej.  

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

powiedziała, że został zgłoszony nabór na pracownika w ramach zastępstwa. Zgłosiła się 

jedna osoba spełniająca kwalifikacje i została zatrudniona. Ośrodek liczy też na nowelizację 

ustawy, która omówi inną ścieżkę kwalifikacji pracowników. nie tylko po wyższych studiach, 

praca socjalna jest możliwa, ale również po socjologii, pedagogice, psychologii  

z ukończeniem rocznej podyplomówki, Zobaczymy, czy ta ustawa zostanie wprowadzona, bo 

czeka nas szereg zmian. Nowelizacja mówi też o zniesieniu odpłatności za Środowiskowy 

Dom Samopomocy, o podniesieniu dodatków dla pracowników socjalnych terenowych z 250 

zł na 400 zł, o dodatkowym i szybszym urlopie na podratowanie zdrowia. Wcześniej było to 

po przepracowaniu 5 lat, teraz nowelizacja mówi o 3 latach.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy Dyrektor ma możliwość zaoszczędzić pieniądze z zasiłków 

pracowników, którzy chorują i przeznaczyć je na nagrody dla pracowników, którzy w tym 

czasie mają większą ilość obowiązków.  

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

odpowiedziała, że były takie sytuacje, m.in. w sekcji Pani Dominiki Frencel.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że na poprzedniej sesji lub wcześniej padło 

zobowiązanie, że przedstawimy, jak funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych w Pleszewie. Poprosiła Marcina Koniecznego o przedstawienie 

funkcjonowania tej organizacji.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że w związku z pandemią mamy do czynienia z rozpadem 

relacji międzyludzkich w rodzinach i to skutkuje dużą ilością rozwodów, pozwów o alimenty. 

Zapytał, czy do ośrodka mogą trafić takie osoby, które są zagubione, które nie wiedzą od 

czego zacząć, czy mogą stawić się każdego dnia. 

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Justyna Zawieja 

powiedziała, że sama jest mediatorem wpisanym na listę sądową, więc każdego dnia, jak 

tylko jest w pracy przyjmie taką osobę. Nie tylko w godzinach można świadczyć takie usługi, 

lecz w poniedziałki i czwartki jest to także po godzinach pracy od 15 do 18. Ośrodek ma 

radcę prawnego w wymiarze 7 godzin miesięcznie i z wyprzedzeniem tygodniowym na takie 

spotkania można się umówić. W ramach projektu jest również na wykorzystanie 40 godzin 

radcy prawnego. Ośrodek ma również psychologa i w ramach współpracy użycza 

pomieszczenia dla Lokalnego Punktu Pokrzywdzonych Przestępstwem.  

Jeżeli w ośrodku nie znajdzie się jak najszybszy termin, to współpracujemy z Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, więc jeżeli dana osoba potrzebuje pomocy w krótkim czasie to 

zwracamy się o pomoc do tegoż ośrodka.  

 

Pracownik Biura Prasowego Marcin Konieczny zaprezentował podany temat. Powiedział, że 

główne obszary działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to 

motywacja do podjęcia leczenia stacjonarnego lub zaocznego i procedura sądowego 

zobowiązania do leczenia odwykowego jako ostateczność, pomoc osobom 

współuzależnionym, profilaktyka uzależnień, opiniowanie punktów, gdzie sprzedawany jest 

alkohol oraz ich kontrola.  

Profilaktykę realizujemy poprzez pomoc stowarzyszeń sportowych, które pokazują sport, jako 

alternatywę dla uzależnień. Następną gałęzią jest profilaktyka prowadzona w szkołach. 

Komisja także współpracuje ze szkołami i dwa lata temu wdrożyliśmy program „Mali 

detektywi - Jaś i Małgosia na tropie”. W ramach tego programu przeszkoliliśmy pedagogów 

szkolnych, nauczycieli. Zdobyły one odpowiednie uprawnienia.  

Prowadzona jest również profilaktyka wśród sprzedawców w formie akcji plakatowych, 

szkoleń. Sprzedawcy bardzo chętnie uczestniczą w takich szkoleniach. Szkolenia SA również 

prowadzone na miejscu w sklepach, ale nie jest to metoda oczekiwana, dlatego że powoduje 

to ingerencję w pracę sklepu. Profilaktyka realizowana jest też w świetlicach oraz w 

Towarzystwie Świętego Brata Alberta.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy działa punkt konsultacyjny, informacyjny dla osób 

uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i z problemem przemocy w rodzinie. Nazwa 

punktu jest taka długa, ponieważ w innym przypadku, nie mogłyby z tego punktu korzysta 

osoby nieletnie.  W okresie, gdy nie było pandemii, mgr Graczyk przyjmował dwa razy  

w tygodniu, a teraz pełni dyżury telefoniczne. W 2020 r. udzielił 80 porad, dotyczących 

problemów uzależnień. W tej grupie był także odsetek ludzi młodych. W latach, gdy pan 

magister był dostępny na miejscu, ta liczba osób była dwa razy większa.  

Jako komisja pomagamy osobom uzależnionym i współuzależnionym. Ta pomoc jest 

realizowana podczas procedury zobowiązania do leczenia, podczas spotkań lub podczas 

konsultacji telefonicznych. Komisja rekomenduje zwykle dla osób uzależnionych szpital  

w Gnieźnie, ponieważ jest tam oddział detoksykacyjny. Podkaliskie szpitale takiego oddziału 

nie mają, a jednak 90% osób, które decydują się na leczenie pozostają pod wpływem alkoholu 

i w ten sposób na taki oddział mogą zostać przyjęte.  
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Współpracujemy także z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz  

z Komendą Powiatową Policji w Pleszewie. Często jest tak, że Komenda Policji sprawdza, 

czy dane osoby są już w procedurze zobowiązania do leczenia. Wynika to z tego, że często 

policja podczas prowadzenia działań spowodowanych np. przestępstwem widzi, że przyczyną 

może być choroba alkoholowa i wtedy może w wystąpieniu prokuratury do sądu zaznaczyć, 

że taka osoba powinna być objęta leczeniem. Wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia 

może złożyć komisja lub prokuratura.  

Komisja jest kojarzona z sądowym zobowiązaniem do leczenia odwykowego. Komisja z racji 

umocowania prawnego jest dużo słabszym organem w tej kwestii niż prokuratura. My jako 

komisja możemy tylko zapraszać na spotkania i osoba zaproszona może na takie spotkanie 

przyjść lub nie. Jeżeli pojawia się osoba, która chce zgłosić osobę do procedury, to komisja 

zaprasza osobę zgłaszającą oraz osobę, u której zachodzi możliwość uzależnienia na 

spotkanie. Terminem są 2 tygodnie. Jeżeli jednak osoba pijąca się nie stawi, to musimy ją 

zaprosić po raz kolejny i dać jej kolejne 2 tygodnie. Jeżeli po raz drugi się nie stawi na 

spotkaniu, to wtedy komisja może wystąpić do sądu i zaocznie wszcząć procedurę.  

W zeszłym roku na 20 przypadków, 18 osób samodzielnie za pośrednictwem komisji 

zdecydowało się podjąć leczenie stacjonarne lub zaoczne. Osoba, która decyduje się na 

leczenie, podpisuje kontrakt z komisją oraz zobowiązanie do leczenia i zgodę na 

monitorowanie przebiegu leczenia, czyli jeżeli chodzi do poradni stacjonarnej to musi 

dostarczać listę z podpisami lub jeżeli jest w szpitalu – dokumenty ze szpitala.  

Do komisji może trafić każdy, ponieważ SA tam kobiety, mężczyźni, osoby wykształcone, 

niewykształcone z przeróżnych środowisk. Każdy przypadek jest indywidualny.  

Praca z osobami współuzależnionymi polega na tym, że korygujemy postawy np. złego 

rozumienia lojalności rodzinnej. Osoby, które są w takim środowisku, po jakimś czasie  

z  bezsilności zaczynają w sposób nieświadomy utwierdzać osoby pijące, że właściwie jest 

wszystko porządku. Zaczynają wszystkie prace domowe wykonywać za te osoby, a to nie jest 

sposób na zmotywowanie osoby do leczenia. 

Często na terenach wiejskich, osoba, która pochodzi z rodziny, w której jest osoba 

uzależniona wstydzi się za postępowanie tej osoby i bierze za nią odpowiedzialność.  

Zdarza się, że rodziny osób uzależnionych proszą komisję o pomoc w zmotywowaniu  

i przekonania osoby uzależnionej do leczenia nawet w domu. Co 10 sekund na świecie umiera 

ktoś w skutek choroby alkoholowej. Rocznie jest to około 3 mln osób.  

Przyczyną jest powszechna dostępność alkoholu w sklepach, niewydolność systemu leczenia 

kontroli, brak izb wytrzeźwień, złe zwyczaje domowe. 

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy są jakieś badania, które wskazują, że w związku z obecną 

sytuacją pandemiczną wzrasta lub maleje sprzedaż alkoholu. Zapytał również o opiniowanie  

i kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. Jak to w praktyce wygląda? Czy są jakieś sprawy 

brane pod uwagę? Czy kontrole mają określoną procedurę? Czy komisja prowadzi działania 

profilaktyczne lub czy wspiera szkoły? Jak wygląda współpraca z policją i z MGOPS-em  

w praktyce?  

 

Pracownik Biura Prasowego Marcin Konieczny odpowiedział, że nie posiada danych 

odnośnie wzrostu sprzedaży alkoholu, dlatego że one przeważnie pojawiają się wiosną 

kolejnego roku. Na pewno jakiś wpływ będzie miała zmiana cen małych alkoholi.  

My kontrolujemy to, czy lokale, które wnioskują o udzielenie koncesji są położone zgodnie  

z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącej odległości oraz czy w sklepach przestrzegane są 

przepisy w szczególności dotyczące ekspozycji i reklamowania alkoholu.  

Szkoły realizują bardzo dobrze programy profilaktyczne. Tych form jest bardzo dużo. To są 

pogadanki, lekcje wychowawcze, przedstawienia profilaktyczne, udział w programach o 
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zasięgu powiatowym, ogólnopolskim, organizowane przez inspektorat sanitarny, czy przez 

ministerstwa. Ponad dwa lata temu przeszkoliliśmy nauczycieli w ramach programu „Jaś  

i Małgosia – mali detektywi” i te szkoły otrzymały wszelkie narzędzia do tego, aby 

realizować i wdrażać ten program.  

Z MGOPS-em współpracujemy przy udzielaniu pomocy, natomiast z policja często 

kontaktuje się z nami, gdy prowadzi sprawy spowodowane przez nadużywanie alkoholu.  

 

Radny B. Kaczmarek podziękował za utworzenie programów, które na pewno wymagały 

bardzo dużo pracy. Jeżeli chodzi o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

to na str. 20 jest zapis o treści „Mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew przyjmują tradycyjny 

model rodziny oparty na związku małżeńskim, co wpływa korzystnie na rozwój i wychowanie 

dzieci i młodzieży dając im poczucie bezpieczeństwa i przynależności”, z którym nie można 

się zgodzić. Czy są jakieś badania, które potwierdziłyby, że w relacji kobieta – mężczyzna 

niebędącej w związku małżeńskim, ale mającej dzieci pojawia się większa przemoc niż  

w zalegalizowanym związku? Matka, czy ojciec, którzy zostają sami z dzieckiem też nie są 

rodziną w rozumieniu tej treści.  

Dodał, że wielokrotnie mówił, że jest Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi, gdzie są 

pieniądze. Czy Miasto i Gmina dysponuje lokalami socjalnymi dla osoby, która po rozwodzie 

nie będzie miała gdzie zamieszkać? Powiedział również, że w slabych stronach ośrodka jest 

brak psychologa.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że oprócz nazwisk, które pojawiły się na pierwszej 

stronie wypracowania, jest szereg osób, którym należałoby dzisiaj podziękować za wspólną 

pracę. Podziękowała Radnym za przesyłanie oraz informowanie o uwagach, co do 

programów, radnemu B. Kaczmarkowi, radnej K. Melce oraz pracownikom Ratusza, głównie 

Pani Sekretarz E. Świątek, która w sposób perfekcyjny dokonała edycji, poprawek  

i merytorycznych uwag. Podziękowała również Kierownik Wydziału Edukacji Pani Ilonie 

Błaszczyk, która w finalnym działaniu sczytała całość tekstu.  

Jeżeli chodzi o psychologa, to w tej chwili takie potrzeby są zaspakajane są z projektu. Jeżeli 

projekt wyczerpie te możliwości to pochylimy się nad tym, w jaki sposób można 

zabezpieczyć te potrzeby. Być może następnym projektem.  

Jeżeli chodzi o mieszkania chronione to nie mamy specjalnych potrzeb. Jeżeli jednak sytuacja 

się zmieni, to będziemy myśleć co dalej zrobić. Jeżeli chodzi o zapis w analizie SWOT, to 

osoby, które tworzyły materiał pod dyskusję i uznały, że jest to mocna strona Miasta i Gminy 

Pleszew, to niech tak zostanie. Możemy ewentualnie przegłosować wykreślenie tego zapisu.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy są jakieś badania związane z tym, że tradycyjny model 

rodziny sprzyja wychowaniu i działaniu tej rodziny. Powiedział, że ma swoje badania jako 

wychowawca i nauczyciel. Takie sytuacje pojawiają się zarówno w rodzinach „tradycyjnych”, 

jak i „nietradycyjnych”. O wiele więcej przypadków jest w rodzinach niepełnych, po 

rozwodach. Zapis w programie jest poprawny, tym bardziej że promuje takie działania.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że radny G. Jenerowicz sobie zaprzeczył. Ze swojego 

doświadczenia dostrzegł, że więcej przemocy jest w rodzinach niepełnych. Kiedyś była ona 

pełną rodziną i co się stało, że stała się niepełną. Rodzina stała się niepełną właśnie przez 

przemoc fizyczną, psychiczną.  

Dodał, że ten zapis niczemu nie służy, a dyskryminuje kobietę i mężczyznę, którzy z różnych 

względów nie mogą zawrzeć małżeństwa, bo np. już byli w związku małżeńskim.  

 



30 

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że traktuje ten zapis, jako informację o tym, jak jest, że 

statystyczna rodzina na naszym terenie to rodzina tradycyjna. Dodał, że Pan policjant 

powiedział, że nie mamy ciężkich przestępstw, dlatego nie widzi przeciwwskazań, aby taki 

zapis znalazł się w programie. Ten zapis wskazuje kierunek, w jakim należałoby zmierzać.  

 

Burmistrz A. Ptak zaproponował, aby zapis brzmiał „Mieszkańcy Miasta i Gminy przyjmują 

tradycyjny model rodziny, co wpływa korzystnie na rozwój i wychowanie dzieci”. 

 

9. Stan przygotowań do uruchomienia komunikacji publicznej. 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że z dniem 1 kwietnia zostaje uruchomiona komunikacja 

publiczna pilotażowa. Dodał, że ma nadzieję, że w kolejnych etapach będzie ona rozszerzana 

na inne części naszej gminy. Oznaczenie linii w dwóch kierunkach to PL1 i PL2.  

Burmistrz pokazał na prezentacji, jak będzie wyglądał rozkład jazdy oraz trasa.  

Autobusy są już w Pleszewie i myślimy, że po 20 marca będą już w pełni gotowe. Dodał, że 

w przyszłym tygodniu mają rozpocząć się prace nad zatoką autobusową. Cena normalnego 

biletu to 2 zł, miesięcznego 50 zł. Oczywiście zawarte w cenie biletów będą ulgi ustawowe 

oraz te świadczone przez Miasto i Gminę. Bezpłatny przejazd będzie dla osób spoza 

Pleszewa, którzy zaparkują obok Cmentarza Komunalnego i parkingu przy ul. Ogrodowej po 

okazaniu dowodu rejestracyjnego. Honorujemy również bielty osób, które przyjadą do 

Pleszewa liniami innych przewoźników, tj. Pleszewskie Linie Autobusowe, MZK Ostrów  

i Wąskotorówka. Posiadacze Kart Seniora, Kart PPL 3+, honorowi dawcy krwi oraz 

przeszczepu będą mieć 50% zniżki.  

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2021 – 2030 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2021 – 2030.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/271/2021 w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2030. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

b) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2021 – 2023 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2021 – 2023.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/272/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2023. Uchwała 

stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

c) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2025 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2025.  

 

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, 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 
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BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/273/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2025. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

d) ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę 

Pleszew 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych 

przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę 

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, 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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/274/2021 w sprawie ustalenia opłat dodatkowych  

i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności 

publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 6 

protokołu. 

 

e) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (19) 

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

Kałużna, 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 

BRAK GŁOSU (1) 

Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/275/2021 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

f) zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 

2020 r. 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 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że dalsze obrady poprowadzi radny  

P. Kusiakiewicz.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że uchwałą dotyczy zmiany w obrębie projektu 

planu, który już wcześniej był omawiany. Chodzi o wyłączenie terenów, które mają być 

przeznaczone pod nowoplanowaną drogę S-11. Chcemy uniknąć uzgodnień, które 

powodowałyby później zaburzenia, przedłużające się prace przy opracowywaniu tego planu. 

W związku z tym, ograniczamy nieco teren objęty tym planem.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października  

2020 r. 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: 2, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/276/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października  

2020 r. 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 8 protokołu. 

 

g) zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że ta zmiana uchwały dotyczy uchwały, która 

została podjęta wcześniej. Plan obejmował teren Ludwiny i Dobrej Nadziei do drogi. Niestety 

po weryfikacji terenu wyznaczonego do przygotowania projektu planu, okazało się, że są tam 

już podzielone działki na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W związku z tym, że 

mogłoby na m grozić wystąpienie właścicieli tych działek wydzielonych o odszkodowanie, 

ponieważ nie mogłyby być tam prowadzone żadne prace, dlatego, że w tym terenie jest 

przeznaczenie w studium pod upraw polowe. Nie mogłyby być te działki wykorzystywane 

jako działki budowlane. Z tego tytułu groziłyby nam ewentualne odszkodowania. W związku 

z tym, postanowiliśmy przedłożyć Radzie ograniczenie równoległe do drogi a na wyskoki 

ostatnich działek, które zostały już wydzielone z terenów, które były wcześniej objęte 

decyzjami o warunkach zabudowy.   

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/277/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

h) zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 

2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

 kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew 
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to rozszerzenie terenów objętych projektem 

studium. Chodzi o teren w sąsiedztwie cmentarza w Kowalewie wniosek jest złożony przez 

właściciela gruntu, który wnioskuje o to, aby poszerzyć teren przeznaczony pod cmentarz.  

Kolejny teren to teren Miasta i Gminy Pleszew. Po terenach starej jednostki wojskowej 

chcemy zmienić przeznaczenie w studium na zabudowę mieszkaniową. Następny teren to 

teren przy ul. Bałtyckiej. Jest to jedna działka. Tam chcemy rozszerzyć teren zabudowy 

mieszkaniowej. Dotychczas była o niskiej intensywności zabudowy, a teraz chcemy wlączyć 

wysoką intensywność zabudowy.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/278/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla części gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

i) wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów  

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

 

Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz Andrzej Liskowski zaprezentował działalność 

poręczeniową Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. Fundusz działa na rynku od 2002 roku, a udziałowcami funduszu są 33 jednostki 

samorządu terytorialnego, 2 stowarzyszenia gospodarcze i największy udział posiada Bank 

Gospodarstwa Krajowego. Fundusz to stabilna i wiarygodna instytucja finansowa. Wartość 

zarejestrowanych udziałów na dzień dzisiejszy to ponad 17 mln zł, a liczba udzielonych 

poręczeń od początku funkcjonowania funduszu wyniosła prawie 9 000 szt. na łączną kwotę  

787 mln zł, co pozwoliło uzyskać finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw na 

poziomie 1,6 mld zł. Poręczenie może wynieść do 1 mln zł, nie więcej niż 70% kredytu. 

Miasto i Gmina Pleszew przystąpiło do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych  

w 2012 roku, kiedy objęło 3 udziały o wartości 30 000 zł, następnie w 2015 r. kolejne dwa 

udziały i w 2019 r. 20 udziałów. Według stanu na dzień dzisiejszy, w funduszu Miasto  

i Gmina Pleszew posiada 250 tys. zł wartości udziałów, co stanowi 1,4% udziałów w kapitale 
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funduszu. Wartość udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy 

Pleszew od początku funkcjonowania wyniosła ponad 17 mln zł i udzielono 79 poręczeń 

kredytowych. Średnia wartość poręczenia to ponad 226 tys. zł.  

Kierownik przedstawił, jak zmieniały się z roku na rok udzielane poręczenia.  

Wkład Miasta i Gminy Pleszew w funduszu to 250 tys. zł. Mamy zdolności doręczeniowe na 

kwotę 1 250 000 zł, z czego wartość aktywnych poręczeń kredytowych na dzień dzisiejszy to 

2 895 000 zł. Aby wartości doręczeniowe były większe dla Miasta i Gminy Pleszew, jest 

prośba Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych o  wniesienie dodatkowych 

udziałów w kwocie 100 tys. zł. 

 

Głosowano w sprawie: 

wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów  

w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Elżbieta Hyla, 

Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, 

Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, 

Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

BRAK GŁOSU (3) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/279/2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

j) zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 

2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2021 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 

r. 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: 2, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/280/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 protokołu. 

 

k) zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019 – 2021 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 

r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 

2021.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/281/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 

2021. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 
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l) złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o 

rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską  

w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu 

 

Radca prawny J. Półtorak powiedział, że sprawa dotyczy skargi złożonej na organ 

wykonawczy przez stronę postępowania administracyjnego w toku tego postępowania.  

W związku z faktem, że toczy się postępowanie administracyjne merytorycznie rozpoznające 

sprawę, to taka skarga zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie powinna być 

rozpoznana przez organ, który rozpoznaje tę sprawę merytorycznie.  

W związku z tym, że skarga została złożona w momencie, kiedy toczyło się postępowanie 

odwoławcze, bo zostało złożone odwołanie od decyzji pierwszo instancyjnej do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rada taką uchwałę podjęła, a strona skarżąca, 

będąca jednocześnie stroną postępowania administracyjnego merytorycznego przyjęła 

argumentację i również złożyła tę skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze z przyczyn, które trudno rozstrzygnąć, zdecydowało, 

że właściwym podmiotem do rozpoznania tej skargi jest Rada Miejska. Jest to stanowisko 

niezgodne z przepisami, które co do zasady stanowią, że skargę na działanie Burmistrza, 

organu wykonawczego rozpoznaje Rada Gminy, jednak nie dotyczy to sytuacji, kiedy skarga 

składana jest w toku toczącego się postępowania administracyjnego merytorycznego. Stąd 

istnieje potrzeba rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym a 

Radą Miejską w Pleszewie. Organem właściwym jest Naczelny Sąd Administracyjny, 

ponieważ aby taką skargę, wniosek złożyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego potrzebna 

jest decyzja Rady i uchwała, która tę skarg określa. Postępowanie przed Sądem 

Administracyjnym będzie postępowaniem, które toczy się na posiedzeniu niejawnym. 

Zakładać można, że będzie to szybkie rozstrzygnięcie.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że dzisiejsza uchwała jest konsekwencją poprzedniej 

uchwały, nad którą głosowaliśmy. Dodał, że niepotrzebnie Rada Miejska jest uwikłana  

w spór. Zaapelował do Pana Burmistrza, aby wykonać prawomocne wyroki Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Wyroki należy szanować i je wykonywać.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że zgadza się z radnym P. Kusiakiewiczem, wyroki 

należy wykonywać, jednakże wtedy, kiedy jest możliwość ich wykonania. Sytuacja się 

zmieniła, zarówno warunki prawne, jak i materialne się zmieniły, dlatego wtedy trzeba 

podejmować decyzje od nowa.   

 

Radny K. Szehyński zapytał, czy pan Mecenas też jest przekonany o tym, że moglibyśmy to 

załatwić we własnym gronie. Być może skoro skarga wpłynęła do Rady, moglibyśmy tę 

sprawę rozstrzygnąć we własnym zakresie. 

 

Radca prawny J. Półtorak powiedział, że skarga została skierowana do rozpoznania przez 

strony postępowania, czyli przez skarżącego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stanowią, że w sytuacji, kiedy toczy się 

postępowanie administracyjne merytoryczne, a takowe w tej sprawie się toczy. Od pierwszo 

instancyjnej decyzji organu wykonawczego zostało złożone odwołanie, a następnie po tym 

odwołaniu została złożona skarga, która jest pośrednio przedmiotem obrad. W takiej sytuacji, 

organem właściwym do rozpoznania jest organ rozpoznający sprawę merytorycznie, czyli  

w tym wypadku Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Powstał spór kompetencyjny, który 

powinien zostać rozstrzygnięty przez NSA.  
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Głosowano w sprawie: 

złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu 

kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym w Kaliszu.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Elżbieta Hyla, 

Grzegorz Jenerowicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Katarzyna Trawińska, 

Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7) 

Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, 

Karol Szehyński, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/282/2021 w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o 

właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w Kaliszu. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

m) rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia 

przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub 

będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz 

polityki związanej z pandemią korona wirusa 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że od jakiegoś czasu do Miasta i Gminy Pleszew oraz do 

wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wpływa szereg petycji, których rozpatrzeniem 

musi się zając Rada Miejska. Część tych petycji jest wręcz obraźliwa, która narusza dobre 

imię innych grup społecznych, zawodowych. Dodał, że wystąpimy do związku Miast 

Polskich, aby zmienić prawo w takim zakresie, aby każda taka petycja nie musiała wchodzić 

pod obrady Rady Miejskiej.  

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez 

jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami 

fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej  

z pandemią koronawirusa.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (17) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Elżbieta Hyla, 

Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga 

Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna 

Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

PRZECIW (1) 

Karol Szehyński 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/283/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 

stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego adresatów konsekwencji 

prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP 

dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronawirusa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

n) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/284/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 

grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 

złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

o) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 
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rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie 

szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/285/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 

grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 

złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

p) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek zwróciła uwagę na punkt dotyczący kwarantanny, jaką 

zwierzęta muszą odbyć przed oddaniem do schroniska. Powiedziała, że jest to trochę 

problematyczne, bo w przypadku psów kwarantanna może odbyć się w azylu, natomiast nie 

ma nadal na terenie naszego powiatu miejsca dla kotów. Poprosiła, aby zwrócić uwagę na to, 

aby znaleźć miejsce, gdzie koty mogą być zabezpieczone w takiej sytuacji. Stowarzyszenie 

ma jedno miejsce, gdzie przebywają koty po sterylizacji. Jest to pomieszczenie za Male, aby 

zwierzęta mogły tam przebywać. Przez pół roku dokonaliśmy blisko 70 sterylizacji kotów 

wolnożyjących, a 75 kotów znalazło dom. Zrobiliśmy to dzięki akcjom bazarków, zrzutkom, 

akcjom charytatywnym, szkołom. Dzięki Miastu i pozyskanym pieniądzom będziemy mogli 

realizować akcję sterylizacji.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że program idzie w bardzo dobrym kierunku, bo w 2019 

roku przewidzieliśmy 50 tys. zł, w 2020 r.  60 tys. zł, a w tym roku jest przewidziane 80 tys. 

zł, czyli 33% więcej. Uchwała budżetowa zakładała spadek na wynagrodzenia w oświacie o 

7%, a tutaj jest 33% więcej, czyli w bardzo dobrym kierunku zmierzamy w opiece nad 

zwierzętami.  

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał na jakim etapie jest budowa wybiegu dla psów oraz czy 

przewiduje Burmistrz budowę profesjonalnego schroniska dla zwierząt. Zaproponował, aby 

Burmistrz z burmistrzami i wójtami ościennych gmin podjął temat i może w kolejnych latach 

uda się takie schronisko stworzyć.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że  nie przewiduje budowy schroniska dla psów. Dodał, że 

uważa, ze ten azyl, który jest obecnie spełnia swoją rolę. Jeżeli radny chce podjąć współpracę 

z innymi gminami to jak Wiceprzewodniczący Rady na pewno sobie z tym poradzi. Jeżeli 

chodzi o wybieg dla psów to też nie są podjęte żadne działania.  
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Głosowano w sprawie: 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/286/2021 w sprawie Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew w 2021 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

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

2032 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że są autopoprawki do budżetu oraz do WPF-u. Zostały 

one już omówione na Komisji Budżetu. Jeżeli chodzi o autopoprawkę do budżetu, to doszedł 

jeden punkt, który nie został omówiony, ponieważ wniosek otrzymaliśmy po komisji.  

Powiedziała, że wprowadza się w wydatkach majątkowych zadanie inwestycyjne pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew, 

droga krajowa 11 z limitem 15 000 zł”. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dodatkowo 

wprowadza się korektę omyłek pisarskich występujących w załączniku nr 2 wykaz 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy.  

W przypadku zadania „zarządzanie nieruchomościami, administrowanie zasobem 

komunalnym” w pozycji „jednostka odpowiedzialna” występuje brzmienie „Pleszew”, które 

będzie zastąpione brzmieniem „Urząd Miasta i Gminy”. Dla przedsięwzięcia „dowóz uczniów 

do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pleszew” rok 2021 zostaje zastąpiony 

rokiem 2020.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że wczoraj odbył rozmowę z przedstawicielami Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Środzie Wielkopolskiej i w ramach nowego 

programu poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych, jeżeli Gmina wykona projekt  

i dokumentację na takie przejście, wówczas Generalna Dyrekcja najprawdopodobniej je 

wykona. Chodzi o przejście dla pieszych w miejscowości Piekarzew wraz z fragmentem 

chodnika od ulicy Osiedlowej. Będzie to w pełni oświetlone z odpowiednim oznakowaniem.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2021 – 2032.  
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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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/287/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 19 

protokołu. 

 

s) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021 

 

Radny B. Kaczmarek zapytał o uzasadnienie uchwały budżetowej. Zapytał o jaką 

dokumentację chodzi w rozdziale 80101 - zakup wyposażenia  

i opracowanie dokumentacji w związku z planowanym remontem w ZSP nr 3.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że chodzi o trzeci etap remontu – przyziemia.  

 

Radna W. Gil zapytała o rozdział 80101 paragraf 4210. Jakie wyposażenie będzie kupowane 

bo zwiększaliśmy tam kwotę? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jest to podobny sprzęt, który był kupiony na pierwszym 

piętrze, tylko wtedy był umieszczony w wydatkach majątkowych. Na parterze w ZSP nr 3 
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będzie również wyposażenie w ławki, stoły, tablice multimedialne. Jest inna klasyfikacja 

budżetowa.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.  

 

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, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/288/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

t) zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  

 

Wyniki głosowania 

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

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, 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 

BRAK GŁOSU (2) 

Adela Grala-Kałużna, Eryk Kowcuń 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/289/2021 w sprawie zasad i trybu zgłaszania 

projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

11. Sprawy różne. 

 

Radna D. Żarnowska podziękowała wszystkim ludziom za wsparcie jej wnuka. 9 marca 

została zamknięta zbiórka. Udało się zebrać potrzebną kwotę.  

 

Radny P. Kusiakiewicz również podziękował wszystkim radnym za zaangażowanie się w tę 

akcję, która była bardzo skuteczna.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, czy jeżeli do pojemnika bio wrzucane są bioodpady  

w specjalnych woreczkach z oznaczeniem „bio” to są one odbierane.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że doświadczenia z woreczkami bio są 

negatywne. To, że jest na nich napisane „bio” to nie znaczy, że się rozkładają. ZGO odmawia 

nam przyjęcia takich odpadów jako czyste. Poprosił, aby nie używać takich woreczków.  

Zaapelował o to, aby ani jeden worek nie znajdował się w pojemnikach odpadów bio.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna podziękowała za udział w posiedzeniu. Zamknęła 

obrady XXIX sesji Rady Miejskiej. 

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że mieszkańcy nie mieli świadomości, ponieważ wie, że 

dużo z nich kupowało w marketach worki z napisem „bio” i te śmieci nie były odbierane.  
 

 

 

 Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

           Klaudia Witek                 Adela Grala-Kałużna 

Wiceprzewodniczący Rady: 

Piotr Kusiakiewicz 
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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 XXIX/270/2021 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania 

tytułu „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XXIX/271/2021 w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2030, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XXIX/272/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2023, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XXIX/273/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta 

i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2025, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XXIX/274/2021 w sprawie ustalenia opłat dodatkowych  

i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności 

publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

Załącznik nr 7 - uchwała nr XXIX/275/2021 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XXIX/276/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. 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 9 - uchwała nr XXIX/277/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XXIX/278/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego dla części gminy Pleszew, 

Załącznik nr 11 - uchwała nr XXIX/279/2021 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego  

i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Sp. z o.o, 

Załącznik nr 12 – uchwała nr XXIX/280/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XXIX/281/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 

2021, 
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Załącznik nr 14 – uchwała nr XXIX/282/2021 w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o 

właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium 

Odwoławczym w Kaliszu, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr XXIX/283/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 

stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego adresatów konsekwencji 

prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP 

dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronawirusa, 

Załącznik nr 16 – uchwała nr XXIX/284/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 

grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 

złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37, 

Załącznik nr 17 - uchwała nr XXIX/285/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 

grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 

złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19, 

Załącznik nr 18 – uchwała nr XXIX/286/2021 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 

2021 roku, 

Załącznik nr 19 - uchwała nr XXIX/287/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032, 

Załącznik nr 20 – uchwała nr XXIX/288/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

Załącznik nr 21 – uchwała nr XXIX/289/2021 w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów 

uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

 

 

 


