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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XL/2021 

 

XL sesja w dniu 28 grudnia 2021 r. 

Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2021 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 15:22 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 21 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

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

stwierdziła, że na sali znajduje się 21 radnych, 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 XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr XXXVIII/2021  

z dnia 1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.   

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  

b) zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  

d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

e) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia  

2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady 

Miejskiej w Pleszewie, 

f) wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

g) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy 

Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

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

2021 – 2032, 

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

j) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2022 – 2034, 

l) uchwały budżetowej na rok 2022, 

m) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 

n) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2022 rok, 

o) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,  

p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

r) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

s) zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków 

częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.  

6. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

8. Sprawy różne. 

 

Burmistrz A. Ptak poprosił, aby w punktach k) i l) dopisać słowa „wraz z erratą”. Dodał, że po 

złożeniu projektu budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej musieliśmy dokonać erraty.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiana do Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r., Nr XXXVIII/2021  

z dnia 1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.   

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego,  

b) zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania 

z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  

d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

e) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia  

2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej 

w Pleszewie, 

f) wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

g) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

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

2021 – 2032, 

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

j) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 

– 2034 wraz z erratą, 

l) uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z erratą, 

m) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 

n) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2022 rok, 

o) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,  

p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 
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r) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

s) zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego  

i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.  

9. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

10. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

11. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r, Nr XXXVIII/2021  

z dnia 1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów Nr XXXVII/2021 z dnia 25 listopada 2021 r, Nr XXXVIII/2021 z dnia  

1 grudnia 2021 r. i Nr XXXIX/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego, 

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że wczoraj uroczyście obchodziliśmy 103. rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. Odczytał treść uzasadnienia do uchwały.  

„Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Z Poznania rozprzestrzeniło się na 

całą Wielkopolskę. 6 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa przejęła władzę  

w Pleszewie, a na ratuszu naszego miasta zawisł Orzeł Biały. Działania powstańcze były 

wzorem organizacji i zwieńczeniem najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Nie tylko 

efektownym, ale przede wszystkim efektywnym. Zdobycze Powstańców potwierdził rozejm w 

Trewirze, a następnie przypieczętował traktat wersalski, w wyniku którego Wielkopolska 

powróciła do Polski. W tym roku dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego był po raz 

pierwszy obchodzony jako święto państwowe. Rada Miejska w Pleszewie oddaje hołd 

Powstańcom Wielkopolskim, wśród nich Pleszewianom, dzięki którym Wielkopolska stała się 

częścią niepodległego państwa polskiego. Powstańcy Wielkopolscy pozostaną w naszej historii 

przykładem patriotyzmu, poświęcenia i determinacji, a pamięć o Nich jest i będzie 

pielęgnowana w naszej małej Ojczyźnie.  

Chwała Bohaterom!” 

Radny poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy bohaterskich Powstańców 

Wielkopolskich.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna podziękowała za podjęcie inicjatywy  

w sprawie podjęcia tej uchwały.  

 

Głosowano w sprawie: 

oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/385/2021 w sprawie oddania hołdu Powstańcom 

Wielkopolskim 1918 – 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

b) zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 

2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu 

poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że w uchwale, którą przyjmowaliśmy poprzednio 

wkradły się drobne błędy, w związku z czym musimy zmienić uchwałę. W załączniku nr 1 do 
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uchwały, w §2 ust. 2 wykreślamy słowa „przed złożeniem wniosku”. W załączniku nr 1 do 

uchwały, w §6 ust. 3 jest zmiana nazwy formularza. Będzie on miał nazwę  „Sprawozdanie z 

wykonania dotacji celowej”. Załącznik nr 1 w §9 otrzymuje brzmienie „Miasto i Gmina 

Pleszew dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w pięcioletnim 

okresie trwałości budynku, lokalu mieszkalnym objętym przedsięwzięciem”. W pozostałych 

załącznikach były błędne zapisy, dotyczące świadczeń. Na postawie tych przepisów, na które 

powołujemy się w uchwale nie możemy wpisać zastrzeżeń dotyczących odpowiedzialności 

karnej a założenie nieprawdziwego oświadczenia, fałszowanie podpisów.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że przeznaczamy 500 000 zł na przyszły rok, jeżeli chodzi o 

dotacje na odnawialne źródła energii. Zaapelował do mieszkańców, z prośbą o zgłaszanie takich 

potrzeb już na początku roku, ponieważ pod koniec roku pieniędzy może zabraknąć. Dodał, że 

widać efekty walki miasta ze smogiem. Na dzień dzisiejszy ogrzewanie pompą ciepła lub 

gazem jest tańsze i bardziej ekologiczne.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zgłosił autopoprawkę. W §3 widnieje zapis „Uchwała wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym”, a musi być podana 

informacja, w jakim dzienniku, więc brakuje słów ”Województwa Wielkopolskiego”.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania  

z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada  

2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy 

jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/386/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych, 

 

Przewodnicząca rady Miejskiej A. Grala-Kałużna powiedziała, że podnosimy ekwiwalent i jej 

zdaniem jest to bardzo słuszna decyzja, dlatego, że Ochotnicza Straż Pożarna bardzo się 

angażuje, np. podczas pierwszej i drugiej fali pandemii.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że jest bardzo zadowolona z podjęcia tej uchwały, z powodu 

takiego, że nasi członkowie OSP mieli jedną z niższych stawek, jaka była na terenie naszego 

powiatu. Członkowie OSP skarżyli się, że byli wzywani do akcji, a następnie odwoływani  

i praktycznie nic się im nawet za sam dojazd nie należało.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że miał spotkanie ze strażakami, którzy wytłumaczyli mu jak 

to wszystko wygląda. W straży pożarnej urzęduje 6 strażaków, którzy dostają zgłoszenie  

i muszą wyjechać na akcję. W tym momencie gmina zostaje bez zabezpieczenia, dlatego 

wzywana jest Ochotnicza Straż Pożarna, która pełni dyżur. Jeżeli zdarzenie jest duże, to OSP 

także bierze udział w akcji ratowniczej.  

OSP w Pleszewie zostało wezwane i przyjechało na dyżur ponad 300 razy w roku.  

Poprosił, aby przy budowie nowej strażnicy zapewnić strażakom godne warunki do 

funkcjonowania.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/387/2021 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwała stanowi 

załącznik nr 4 protokołu. 

 

d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 



8 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/388/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.  

w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej  

w Pleszewie, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie 

powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/389/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów 

osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności 

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu 

zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, 
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Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/390/2021 w sprawie wysokości diet radnych Rady 

Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 

r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/391/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 8 

protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że do projektu wprowadzamy w części finansowej zmiany 

tj. w przypadku roku 2021 zwiększamy dochody o 5 000 zł oraz zmniejszamy wydatki o 

373 469,10 zł, jest to związane z rozliczeniem roku i przesunięciem wydatków na rok 2022. W 
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Wieloletniej Prognozie również dostosowuje się rok 2022 do zmian. Z racji tego, że PTBS 

występuje o udzielenie kredytu na inwestycję – budowę lokali mieszkalnych, Gmina będzie 

poręczać w wysokości 1 100 000 zł przez okres 3 lat. Kwotę 100 022,50 zł Gmina wydatkowała 

na przeciwdziałanie Covid-19 ze środków własnych. W przypadku załącznika nr 2 dla 

przedsięwzięć wieloletnich zachodzą zmiany w przedsięwzięciu Smart Pleszew.  

W przypadku wydatków bieżących jest to kwota 5 736,50 zł, a w przypadku przedsięwzięć 

majątkowych 335 295,60 zł. Jest to związane z przesunięciem realizacji części zadania na rok 

2022. Podpisaliśmy aneks na umowę kredytową i jest redukcja przychodu o 5 mln zł.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

2021 – 2032, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/392/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032. Uchwała stanowi załącznik nr 9 

protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że dołączamy zapis, którego nie uwzględniono  

w projekcie uchwały. Po dochodach jest 5 000 zł tytułem uzyskanej wpłaty za odszkodowanie 

zniszczonej ozdoby świątecznej. Kwota ta jest prezentowana po wydatkach. Na działalności 

placówek oświatowych w wydatkach bieżących dokonuje się zwiększenia o 10 250 zł. Kwota 

3 950 zł to zwiększenie dla zadania „Laboratoria przyszłości” ZSP  

w Kowalewie. W ramach działalności stołówek przenosi się kwotę 13 950 zł do działalności 
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oświatowej podstawowej i kwotę 9 zł na paragrafach przenosi się w ramach rozdziału. Na 

prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, na które otrzymaliśmy dofinansowanie 

dostosowuje się plan, iż okazało się, że wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej, 

tylko jest osobą fizyczną. Wydatki na transport osób do punktów szczepień  

z uwagi, iż otrzymaliśmy refundację od Wojewody umniejszamy o kwotę 37 687 zł.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/393/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Pleszew na rok 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

j) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że uchwała głównie dotyczy środków, które uzyskaliśmy 

na „Laboratoria przyszłości”. W przypadku ZSP w Kowalewie  jest konieczność zwiększenia 

kwoty o 395 zł, aby można było podpisać umowę. Całą kwotę będzie można wykorzystać do 

końca 2021 roku. W związku z tym, powyższą kwotę się skreśla z wydatków niewygasających. 

Odpowiednio ulega zmianie załącznik nr 2.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/394/2021 w sprawie wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 

2034 wraz z erratą, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że autopoprawka dotyczy wykreślenia upoważnienia.  

W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzono, że upoważnienie, wskazane w §3 ust. 

2 uchwały jest bezprzedmiotowe, dlatego że w załączniku nr 2 nie mamy przedsięwzięć, które 

realizowałyby inne jednostki niż Urząd Miasta i Gminy Pleszew.  

W części finansowej jest aktualizacja dla roku 2022 w związku z autopoprawką do budżetu. 

Jest wprowadzane na lata 2023-2024 poręczenie w kwocie 1 100 000 zł. Do roku 2028 jest 

przeliczenie rat kredytowych.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na 

lata 2022 – 2034 wraz z erratą, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
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Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034 

wraz z erratą, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/395/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034 wraz z erratą. Uchwała stanowi 

załącznik nr 12 protokołu. 

 

l) uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z erratą, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazano, 

że kwota, która pozostaje nam na rachunku bankowym dotycząca ZSP Lenartowic, która jest 

realizowana w ramach środków Covid Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie 

powinna być wskazana jako nadwyżka budżetowa, tylko jako niewykorzystane środki.  

W zakresie rezerwy ogólnej następuje zmiana. Będzie ona wynosiła 1 569 000 zł. Jeżeli chodzi 

o rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe to będzie ona miała wartość 441 000 zł.  

W przypadku §12, z uwagi, iż będziemy udzielać poręczenia PTBS jest wskazany limit  

w wysokości poręczenia na 1 100 000 zł. Jeżeli chodzi o §13, to RIO stwierdziło, że 

zaproponowane przez nas upoważnienia wskazane w punkcie 3 i 4 projektu uchwały, 

pokrywają się z art. 257 Ustawy o finansach publicznych, w związku z  czym są one 

bezprzedmiotowe. Wykreśla się te upoważnienia.  

W przypadku dochodów, zwiększamy dochody o 6 399 979,02 zł. Wynika to z pozytywnie 

rozpatrzonego wniosku do Polskiego Ładu i  otrzymanie przez Gminę wstępnej promesy na 

realizację zadania „Budowa i modernizacja parkingów Park and Ride na terenie Miasta  

i Gminy Pleszew”. Jeżeli chodzi o wydatki, to jest zmiana łącznie o 8 567 828,70 zł. Są to 

głównie przeniesienia z roku 2021 na rok 2022.  

Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała też, że od 1 stycznia 2022 r. wchodzi system 

monitoringu usług publicznych i wydatki na wynagrodzenia powinny być w rozdziale 75023 

jeżeli dotyczą pracowników.  

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jeżeli chodzi o finanse samorządów gmin to od jakiegoś czasu 

występuje chaos. W zasadzie na każdej sesji jest autopoprawka wynikająca z decyzji 

Wojewody, albo Ministra Finansów. Kilka sesji nadzwyczajnych miało miejsce z powodu 

wniosków, które wpływały do Gminy. Jesteśmy świadkami dyskusji, konkretnych działań, jaki 

charakter mają mieć finanse gminy czyli czy w strukturze dochodów i wydatków ma zwiększyć 

się udział dotacji rządowych, czy oprzeć gospodarkę finansową gmin o dochody własne w 

postaci podatków lokalnych i wpływu z PIT-u i CIT-u. To są główne niewiadome, które 
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występują przy konstruowaniu budżetu. Podejmując prace nad budżetem na rok 2022 

wzięliśmy pod uwagę kilka elementów. Reforma PIT-u zwiększająca kwotę wolną od podatku 

i inne rozwiązania spowodowały, że będziemy mieć relatywnie mniej dochodów  

z PIT-u. Minister Finansów przesłał nam założenie inflacyjne na ten rok w wysokości 3,3%  

i na podstawie tego planowaliśmy budżet. Wzrost cen energii o 170%, wzrost gazu o 400%, 

wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen usług, COVID, spadek nadwyżki operacyjnej 

budżetu to wszystko musiało zostać uwzględnione w budżecie.  

W roku 2022 spadną dosyć radykalnie wydatki oraz dochody bieżące. Jest to spowodowane 

zmianami w świadczeniu 500+, które od połowy roku będą w ZUS-ie. Pieniądze dotacyjne co 

prawda na wynik budżetu nie wpłyną, natomiast będzie to widoczne w sprawozdaniach. Mocną 

stroną budżetu są wydatki inwestycyjne w kwocie 47 mln zł. Dodatkowo około 20 mln zł jest 

w PTBS. Miasto i Gmina Pleszew jako samorząd i spółka komunalna realnie chce 

zainwestować ponad 67 mln zł. Zadłużenie jest ze znakiem zapytania, dlatego, że na 

przykładzie roku 2021 założyliśmy, że MiG Pleszew weźmie 10 mln zł kredytu, a tak naprawdę 

wzięło tylko 1 mln zł. Mamy nadzieję, że taka sama sytuacja powtórzy się w kolejnym roku. 

Zadłużenie może być przewidywane.  

Planowane dochody to podatki i opłaty lokalne 23%, udziały w pit i CIT 19,4%. Tak naprawdę 

to są dwa najważniejsze źródła dochodów, które świadczą o samodzielności gminy. Dotacje 

celowe, to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa głównie na zadania zlecone.  

Jeżeli chodzi o wydatki to co trzecia złotówka wydawana z budżetu gminy jest na edukację.  

To, że budżet inwestycyjny jest na poziomie 47 mln zł spowodowane jest tym, że zostały 

pozyskane środki zewnętrzne. One w dużej mierze pochodzą od administracji rządowej. 

Faktycznie są pieniądze na rzeczy, inwestycje, natomiast gminy zaczynają mieć problemy  

z utrzymaniem tego wszystkiego. Systemowe rozwiązania, które są wprowadzane głównie  

w PIT, a z drugiej strony wzrost cen energii powodują, że gminy zaczynają mieć problemy.  

Inwestycja Bogusza - Poznańska jest formalnie zaczęta. Trwa wyburzanie, ale decydująca część 

prac rozpocznie się w 2022 roku. Szkoła w Lenartowicach – I etap zakończony.  

W chwili obecnej jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu i pewnie za kilka dni zostanie 

podpisana umowa na drugą część remontu na kwotę ponad 8 mln zł. 7 mln zł zostało pozyskane 

w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Inwestycja na ul. Sienkiewicza 35 pomimo tego, ze podmiotem realizującym jest PTBS środki 

w wysokości 700 000 zł będą przechodziły przez budżet gminy.  

„Park and Ride” – parkingi na ul. Ogrodowej, Piaski i w Kowalewie. Na „Park and Ride” 

planujemy w miesiącu lutym ogłosić cały przetarg – 3 zadania osobne.  

Ul. Podgórna – są zabezpieczone środki, chcemy uruchomić procedurę przetargową. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie do dwóch linii autobusowych PL1 i PL2 w kwocie 480 000 zł. 

Pozostały nam do zrobienia jeszcze 2 ścieżki rowerowe – ul. Wierzbowa i Szpitalna ze środków 

WRPO i Unii Europejskiej.  

Kończymy projekt Smart i chcemy z tego projektu zrobić przejścia interaktywne dla pieszych 

na ul. Wojska polskiego przy stadionie oraz na ul. Kolejowej przy Bibliotece. Są jeszcze inne 

dotacje, np. „Laboratoria przyszłości”, folie rolnicze, urządzenia przy Skateparku, sekcja 

pływania na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz urządzenie strefy rekreacyjnej z ławką 

przestrzenną 3D. Są złożone wnioski na dofinansowanie m.in. drogi Korzkwy - Kowalew, 

opieka wytchnieniowa, komputery (PGR).  

Postawiliśmy na mieszkalnictwo. Mieszkania na wynajem są bardzo drogie i jest ich bardzo 

mało. Pierwszym bodźcem budownictwa niekomercyjnego była spółdzielnia mieszkaniowa  

z dwoma blokami. Gmina powinna w nie do końca biznesowy sposób podejść do tego obszaru 

działania.  
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Szacujemy, że gdyby do końca kadencji udało się pobudować 155 mieszkań, to byłoby realne 

rozwiązanie problemów MiG Pleszew pod względem uzyskania nowych mieszkańców, a co 

najważniejsze – pozostania tych, którzy chcą wyjechać.  

Jeżeli chodzi o edukację, to nie może być takiej sytuacji, że Rady Rodziców składają się na 

malowanie ścian, remonty klas. W samą Szkołę nr 3 zainwestowane zostały ponad 3 mln zł. 

Dodatkowo, w tym roku w budżecie jest kwota 300 000 zł.  

Chcemy do końca roku 2022 w taki sposób rozbudować szkołę w Lenartowicach, aby dostęp 

dzieci bez względu na miejsce zamieszkania był taki sam.  

Chcemy w ZSP nr 1 zmodernizować windy.  

Mamy kilka projektów, aby móc aplikować o środki zewnętrzne, m.in. pracownie językowe. 

Chcemy w ciągu najbliższego roku utworzyć 400 bezpłatnych miejsc parkingowych.  

W Kowalewie stoi dziennie około 40-50 samochodów przed dworcem.  

Ścieżki rowerowe na ul. Sienkiewicza, Ogrodowej, Targowej – jest przesądzone, że pieniądze 

na nie będą. Mamy dwie drogi krajowe Kuczków – Krzywosądów - Janków – dokumentacja, 

która jest najbardziej realna do zrealizowania w roku 2022, Piekarzew – Pleszew, Sienkiewicza 

– Samulskiego – również dokumentacja oraz na drogach powiatowych –  

Al. Wojska Polskiego i Zielona Łąka. W sumie na gminę i miasto jest 4 300 000. W gminie: 

droga gminna w Zawidowicach, w Jankowie, ul. Krótka w Zielonej Łące, ul. Madera  

w Suchorzewie, ul. Mikołajczyka w Kowalewie, Folusz – Nowa Wieś. W mieście: ulica przy 

szeregowcach, ul. Kossaka oraz przylegle, ul. Chrobrego przy blokach spółdzielni 

mieszkaniowej, Al. Wojska Polskiego.  

Mamy również dokumentacje techniczne, m.in. ul. Marcinkowskiego w Pleszewie,  

ul. Grunwaldzka w Zielonej Łące, ul. Cedrowa, Magnoliowa w Marszewie, ul. Moniuszki, 

Solskiego oraz Zygmunta Starego w Pleszewie. W chwili obecnej do dróg powiatowych mamy 

zarezerwowane 500 000 zł.  

Burmistrz powiedział, że największy problem z energetyką jest taki, że od chwili złożenia 

wniosku do uzyskania warunków przyłączenia i fizycznego uruchomienia trwa to kilka 

miesięcy. Projekt „Sowa” to projekt realizowany przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe  

w Kaliszu. W pierwszym etapie będzie to na osiedlach: Szenica, Zielone, Królewskie  

i ul. Lenartowicka w Osiedlu Jordanowskim, a w drugim etapie: Kowalew, Brzezie, Sowina 

Błotna.  

Jest około 1,5 ha gruntów Gminy Pleszew. Jesteśmy na etapie rozmów, żeby powiększyć obszar 

oraz przygotować tereny inwestycyjne.  

W budżecie przewiduje się również kawiarnię w Kinie Hel, boisko w Taczanowie Drugim, 

dotacje do ogrodów działkowych, dotacje do wymiany źródeł ciepła, dofinansowanie do PCM, 

fundusz osiedlowy i sołecki. 

Wydatki bieżące są największym problemem dla samorządów w Polsce. 4,5 mln zł to wydatki 

instytucji kultury: Dom Kultury, Dom Kultury w Brzeziu, Biblioteka Publiczna z pięcioma 

filiami, Szpital i Muzeum Regionalne. Sport – ok. 2,2 mln zł, dotacje do klubów sportowych 

ok. 350 tys. zł, nauka pływania na basenie 484 tys. zł, nagrody sportowe 20 tys. zł. 1 300 000 

zł w Spółce Sport to koszty utrzymania obiektów sportowych i strata na basenie. Kiedyś była 

dotacja podmiotowa do OSiR-u, ale został on zlikwidowany i została powołana spółka, która 

dysponuje basenem, salą sportową przy Szkole nr 3, Skateparkiem i kilkoma boiskami 

wiejskimi. Zimowe utrzymanie dróg gminnych to 740 000 zł, utrzymanie terenów zielonych – 

650 000 zł, utrzymanie czystości – 380 000 zł, opieka nad zwierzętami – 115 000 zł, w tym 

52 000 zł to wyłapywanie, karma, leczenie, 30 000 zł – ograniczanie populacji, 33 000 zł – psie 

pakiety. Należy się jednak zastanowić, czy z budżetu Gminy powinny być wydatkowane środki 

na zakup woreczków, sprzątanie, naprawa psich pakietów. Komunikacja publiczna to  

3 mln zł, Pleszewskie linie Autobusowe – planowane jest 670 000 zł, wąskotorówka – 90 000 
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zł, MZK Ostrów – 145 000 zł, linia PL1 i PL2 – 500 000 zł, dowóz uczniów do szkół – 

1 239 000 zł.  

Środki własne z budżetu na oświatę to kwota 30 mln zł, subwencja oświatowa i dotacja na 

wychowanie przedszkolne 25 mln zł. Przedszkola kosztują nas 12,5 mln zł, w tym są również 

dotacje dla przedszkoli niepublicznych, 28 mln zł szkoły podstawowe, w tym także 

niepubliczne, świetlice szkolne – 1 600 000 zł, stołówki szkolne – 3 800 000 zł. Do tego 

dochodzą jeszcze żłobki – blisko 500 tys. zł. Od 1 stycznia na każdym żłobku będzie tablica 

informująca, że uczęszczanie dzieci do żłobka jest dofinansowywane z budżetu Miasta  

i Gminy Pleszew, ponieważ rodzice nie mieli świadomości, że 500 tys. zł jest przeznaczane  

z budżetu MiG na funkcjonowanie żłobków.  

Z budżetu państwa na politykę społeczną otrzymujemy 26 mln zł, natomiast z budżetu Gminy 

musimy przeznaczyć 6 300 000 zł. Wybrane świadczenia: usługi opiekuńcze 602 000 zł, opłata 

pobytu w DPS 2 mln zł (5 000 zł pobyt jednej osoby), pobyt dzieci w domu dziecka 286 000 zł 

(6 500 zł pobyt jednego dziecka), świadczenia w MGOPS z wyłączeniem 500+ 13,5 mln zł, 

składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe za osoby pobierające niektóre 

świadczenia, zasiłki 1 300 000 zł, dodatki mieszkaniowe 1 380 000 zł, Fundusz Alimentacyjny 

780 000 zł, świetlice wiejskie środowiskowe 80 000 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy 

960 000 zł, Schronisko Brata Alberta 120 000 zł, Centrum Wspierania Inicjatyw 

Obywatelskich 165 000 zł. Te kwoty nie sumują się na podane wielkości, ponieważ są to różne 

klasyfikacje budżetowe płacone z różnych źródeł.  

Koszty mediów, czyli woda, energia i gaz w 2021 roku 3 400 000 zł, w 2022 roku  

5 100 000 zł. Fundusz sołecki i osiedlowy to blisko 1 mln zł. 

Jeżeli się pojawi program w ramach Polskiego Ładu to chcemy złożyć wniosek na około  

5 mln zł na kompleksowe wyeliminowanie starego oświetlenia, zainstalowanie instalacji 

fotowoltaicznych na szkołach, na Parku Wodnym, aby obniżyć koszty bieżące. Szacujemy, że 

będzie to około 1 mln zł oszczędności.  

Kanalizowanie obszarów wiejskich, w tym dokończenie miejscowości Brzezie, Taczanów 

Pierwszy. przedszkole przy ZSP nr 2 – chcemy przygotować się dokumentacyjnie i nie 

budować tego z własnych środków, tylko ze środków zewnętrznych. Są dwa cele: 

wyeliminowanie dosyć niefortunnego położenia przedszkola przy drodze krajowej  

i zminimalizowanie w przyszłości kosztów utrzymania.  

Prace projektowe przy gazyfikacji obszarów wiejskich – dostaliśmy ostateczny projekt umowy 

z gazownią na gazyfikację Nowej Wsi, Taczanowa Drugiego.  

Uważamy, że budowa hotelu jest zasadna.  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że projekt został przedstawiony Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej do zaopiniowania. Opinię dostaliśmy pozytywną. Dochody bieżące są wyższe 

od wydatków bieżących. Mamy zachowane wskaźniki indywidualne z artykułu 243. Są również 

zapewnione wydatki na program alkoholowy i narkomanii. Regionalna Izba Obrachunkowa 

wskazała, że w przypadku środków, które w 2022 będą wykorzystywane na realizację zadania 

„Rozbudowa i przebudowa ZSP w Lenartowicach”, które pochodzą  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powinny 

być odczytane nie jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich tylko jako niewykorzystane 

środki z rozliczeń środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID. 

Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że dwa upoważnienia są bezprzedmiotowe, 

ponieważ jest to spełniane z art. 257. W klasyfikacji 90005 jest ujmowany program „Czyste 

powietrze”. Deficyt też otrzymał opinię pozytywną. W przypadku WPF jeżeli chodzi o rok 

2022 znajduje on odzwierciedlenie w WPF zgodnie z budżetem. Regionalna Izba 

Obrachunkowa stwierdziła, że w przypadku przedsięwzięć majątkowych nie mamy innych 

jednostek realizujących zadania za wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.  



17 

 

 

Radny B. Kaczmarek jako przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych 

przedstawił opinie komisji Rady Miejskiej. Powiedział, że wszystkie komisje stałe Rady 

Miejskiej zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie oraz nie wniosły żadnych wniosków.  

 

Radna J. Molska powiedziała, że cieszy ją bardzo tak duży projekt budżetu na 2022 rok. Dodała, 

że najbardziej ją cieszą dwa punkty: powstanie w związku z projektem Smart interaktywnego 

przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej i modernizacja windy w Szkole nr 1.  

Powiedziała, że brakuje jej w budżecie remontu dach w Szkole nr 1. Kiedy przewidywany jest 

ten remont i z jakich środków? Czy kwota 300 000 zł na ochronę zabytków ma już wyznaczony 

konkretny cel? Świadczenie 500+ będzie przejmował w drugim półroczu ZUS. Dodała, że 

obawia się, czy nie będzie trzeba zredukować zatrudnienia w tym wypadku w MGOPS. 

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że zabrakło jej w budżecie projektu i budowy strażnicy. OSP 

ma ciasne pomieszczenia, nie ma takiej ilości krzeseł jaka powinna być. W związku z tym, 

chcielibyśmy zorganizować komisję i spotkać się z członkami OSP, aby ich wysłuchać  

i zobaczyć, jakie są oczekiwania.  

Radna powiedziała, że interaktywne przejście dla pieszych na ul. Kolejowej jest jak najbardziej 

wskazane, tak samo jak na ul. Wojska Polskiego. Dodała, że składała również pismo w sprawie 

takiego przejścia na ul. Kaliskiej w okolicach cmentarza. Poprosiła, aby przychylić się do tej 

sprawy.  

 

Radna B. Gawrońska podziękowała Pani Skarbnik za wnikliwe wytłumaczenie na Komisji 

Sportu i Rekreacji projektu budżetu. Dodała, że dzięki tak skonstruowanemu budżetowi nasze 

środki osiedlowe i sołeckie nie zostały uszczuplone.  

Zapytała, czy są plany z budową basenu odkrytego.     

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że uważa, że jako Gmina mamy dobry budżet. Na 

pewno są gminy, które mają większe problemy. Nie na wszystko mamy wpływ, niestety, jak 

Rząd będzie nadal uderzał w samorządy to budżet z roku na rok będzie coraz trudniejszy. 

Dodała, że życzy, aby działać w taki sposób jak do tej pory, aby móc uwzględnić w budżecie 

wiele aspektów i potrzeb. Powiedziała, że Klub Koalicji będzie tego pilnował. 

Radna dodała, że ma jedną uwagę w związku z płacami pracowników urzędu i sfery 

budżetowej. Poprosiła, aby w miarę możliwości pomóc pracownikom. 

 

Radny K. Szehyński powiedział, że budżet na ponad 140 mln zł to dobry budżet.  

Radny powiedział, że bardzo dobrze, że Komisja Spraw Społecznych się zbierze, bo z tego co 

wie, to na projekt są już pieniądze przeznaczone w kwocie 50 000 zł. Zapytał, czy były już 

jakieś  podejścia, jakie mielibyśmy oszczędności, jeżeli chodzi o zastosowanie odnawianych 

źródeł energii. Basen generuje cały czas zapotrzebowanie na energię i tutaj takie rozwiązanie 

jak fotowoltaika w 100% zdałoby egzamin.  Na kluby sportowe zaplanowano 350 tys. zł. Czy 

ta kwota jest zwiększona w budżecie i czy środki będą wystarczające? Edukacja jest bardzo 

ważna i należy pod nią podpiąć sport. Dodał, że nie chciałby takiej sytuacji, aby jednostki 

sportowe miały problem z prowadzeniem działalności sportowej przez wzrost kosztów. 

Powinniśmy zwiększyć tę kwotę o koszty, które ponoszą kluby.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że nasz budżet, jeżeli chodzi o inwestycje jest bardzo ambitny. 

Podziękowała Burmistrzowi i radnym w imieniu mieszkańców ul. Kossaka i ulic przyległych 

za ujęcie w budżecie inwestycji podziemnych jak i drogowych chodników na ul. Kossaka  
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i przyległych. Poprosiła, abyśmy w kolejnym roku ujęli w budżecie remont dachu w Szkole nr 

1.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że 47 mln zł na inwestycje to pokaźna kwota, ale nie 

wszystkich ona zadowala. W listopadzie i grudniu odbyły się spotkania z sołtysami. Dodał, że 

wie, że wpłynęła bardzo duża liczba wniosków od sołtysów. Powiedział, że cieszy się z tego, 

że w budżecie ujęte są środki na dofinansowanie budowy dróg i chodników przy drogach 

powiatowych oraz to, że są dobre relacje pomiędzy Burmistrzem a Starostą oraz Radą Powiatu 

a Radą Miejską. Zgodził się z radną B. Gawrońską w temacie sołectw i osiedli.  

Dodał, że Klub Miłośników również rozmawia z Burmistrzem o wynagrodzeniach dla 

pracowników. Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej będzie głosował za budżetem na 2022 rok.  

Zapytał, które boiska na terenach wiejskich należą do Spółki Sport oraz która miejscowość jest 

kolejna do rozpatrywania w ramach gazyfikacji. 

 

Radna W. Gil powiedziała, że jesteśmy bardzo zadowoleni z budżetu. Podziękowała za Szkołę 

w Lenartowicach w imieniu rodziców i dzieci. Dodała, że składała interpelacje w sprawie gazu 

w Lenartowicach, którym mogłaby być ogrzewana szkoła. Na jakim to jest etapie? Powiedziała, 

że w budżecie są kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na dzień 1 stycznia 2022 r. 

ok. 300 tys. zł. Zapytała, na co się składa na tę kwotę.  

 

Radny M. Ładziński powiedział, że budżet jest największy w historii. Jako Klub Prawa  

i Sprawiedliwości jesteśmy zadowoleni z tego, że Pan Burmistrz nie zapomina ani o terenach 

wiejskich ani o miejskich. Podziękował za realizację postulatów radnych.  

 

Radny E. Kowcuń powiedział, że podoba mu się kierunek obrania działań. Bardzo dobrze, że 

znajdą się środki na edukację, aby podnosić jej poziom. Rozbudowa mieszkalnictwa jest bardzo 

ważna. Powiedział, że byłemu Burmistrzowi radni zwracali uwagę, że za mało się buduje. 

Dodał, że cieszy się też z tego, że przekazujemy 1 mln zł na rozbudowę szpitala. Dobrze 

również, że myślimy o komunikacji miejskiej, którą w przyszłych latach chcemy rozbudować 

o miejscowości wiejskie. Życzył wszystkim pracownikom Urzędu oraz jednostkom podległym 

wytrwałości, a Burmistrzom udanej realizacji zadań.  

 

Burmistrz A. Ptak podziękował wszystkim, którzy podjęli się prac nad budżetem, w tym 

radnym, sołtysom, przewodniczącym osiedli. Budżet jest efektem kompromisu. Podziękował 

również pracownikom Urzędu Miasta, jednostkom pomocniczym, spółkom komunalnym  

i instytucjom kultury, którzy na co dzień funkcjonują, realizują i muszą podejmować działania, 

aby założone cele zostały zrealizowane. Dodał, że ma obawę, że może to być ostatni budżet, 

który jest w części inwestycyjnej realizowany w komfortowych warunkach.  

Budżet nigdy nie zadowoli wszystkich.  

Burmistrz powiedział, że zdaje sobie sprawę, że po remontach w ZSP nr 3 i w Lenartowicach 

należy podejść do tematu innych szkół. Na pewno zasadne jest, aby jeszcze w tym roku 

umieścić projekt na remont dachu w ZSP nr 1. Do ochrony zabytków wpisaliśmy 300 tys. zł, 

ponieważ po wielokrotnych analizach zauważyliśmy, że aby wzbogacić przestrzeń publiczną 

warto by wesprzeć remonty elewacji zabytkowych nieruchomości. Nie jesteśmy do końca 

przekonani, co do wydawania środków  w takiej sytuacji, jaka ma miejsce.  

Od 1 stycznia następuje reorganizacja w MGOPS-ie. Być może uda się pozostawić osoby, które 

zajmowały się świadczeniem 500+ na miejscu osób, które wybierają się np. na emeryturę.  

Jest kwota 50 tys. zł na projekt i koncepcję strażnicy OSP. W chwili obecnej z Z-cą Burmistrz 

A. Jędruszkiem analizujemy potencjalną lokalizację strażnicy.  
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Jeżeli chodzi o przejście dla pieszych na ul. Kaliskiej to takie przejścia są potrzebne również 

na ul. Poznańskiej czy Kolejowej. W pierwszej kolejności chcemy zrobić muldy na  

ul. Poznańskiej.  

Cała dokumentacja basenów zewnętrznych jest w Spółce Sport Pleszew. Spółka ogłosi 

przetarg. Jeżeli cena będzie zbyt wysoka, to nie zdecydujemy się budować basenów. 

Przeanalizujemy wtedy możliwość częściowego remontu lub innego rozwiązania. Na początku 

kadencji zakładaliśmy, że to będzie ok. 5 mln zł, poprzednie wyceny były na 8 mln zł, a teraz 

mówimy o kwocie 11 mln zł.  

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla pracowników, to analizujemy możliwości podwyżek we 

wszystkich jednostkach Miasta i Gminy Pleszew.  

Wszyscy chcielibyśmy, aby budżet na 2023 rok był taki sam, ale wszystko wskazuje na to, że 

będzie gorszy.  

Mamy przygotowane koncepcje na odnawialne źródła energii na Spółce Sport, ZSP nr 3, 

Kowalew, Przedszkole na ul. Mieszka I i wymiana oświetlenia w szkołach oraz oświetlenia 

ulicznego.  

Środki na kluby sportowe nigdy nie są wystarczające, a kwota jest wyższa niż w zeszłym roku.  

Mamy rezerwę 1 800 000 zł, którą będzie uruchomiona, gdy będzie brakować nam pieniędzy 

na rozstrzygnięcie przetargów. Przy otwarciu ofert na Lenartowice zabrakło 200 tys. zł.  

Jeżeli chodzi o boiska sportowe to dwa były realizowane: Grodzisko i Sowina Błotna. Są one 

utrzymywane ze środków sołeckich. Po okresie trwałości projektów, boiska zostaną przekazane 

na własność sołectw. Następny w kolejce do gazyfikacji z uwagi na gęstość zaludnienia jest 

Brzezie i część Lenartowic. Samo ustalanie treści umowy na projekt z gazownią na krótki 

odcinek Nowa Wieś-Taczanów trwało ponad rok.  

Odszkodowania dotyczą gruntów pod drogi.  

Do połowy roku jest szansa, że zostanie doprowadzony gaz do szkoły. Przy remoncie jest 

planowana zmiana ogrzewania na gazowe.  

Powiedział, że faktycznie pojawiło się dużo uwag wśród sołtysów.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że najważniejsze jest to, że mamy  

w tym budżecie odwagę podejmować inwestycje, które w przyszłości dadzą nam albo 

oszczędności albo przychód.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z erratą, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Głosowano w sprawie: 

uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z erratą, 

 

Wyniki głosowania 
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ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/396/2021 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 

wraz z erratą. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zarządziła przerwę.  

 

m) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest to teren, gdzie ma powstać nowa droga. Taką samą 

uchwałę w sprawie opłaty adiacenckiej również chcemy wywołać na najbliższych sesjach  

i dotyczyć będzie miejscowego planu, który został na ostatniej sesji Kaliska-Niesiołowskiego.  

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

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

Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan Sroczyński, Karol 

Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Anita Szczepaniak 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/397/2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki 

procentowej opłaty adiacenckiej. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

n) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 

rok, 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że obie uchwały dotyczą profilaktyki. Jedna dotyczy 

problemu z alkoholem, a druga z narkomanią. Ustawodawca do tej pory wskazywał obowiązek 

powoływania dwóch odrębnych programów. One nieco różnią się w podstawach prawnych, ale 

czekamy na koniec ścieżki legislacyjnej, która pozwoli na wprowadzenie zmian, które dotyczą 

ustawy z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym w ramach, których będziemy mogli 

powoływać jeden dokument profilaktyczny i poszerzyć profilaktykę o zachowania 
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behawioralne. W związku z tym, że musimy wydatkować te pieniądze, które pochodzą z 

systemu alkoholowego w sposób racjonalny i systematyczny, dzięki uchwale, którą 

prawdopodobnie podejmiemy w marcu, będziemy mogli wprowadzić spójny program. Program 

ten będzie obowiązywał maksymalnie 4 lata i będzie zobowiązywał Burmistrza do tego, aby do 

30 czerwca sprawozdawać Radzie Miejskiej stan wykonania założeń programu. 

Programy, które będziemy podejmować powstały w oparciu o prace Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przy konsultacji Pani Teresy Kobrzyńskiej.   

 

Głosowano w sprawie: 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/398/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. Uchwała stanowi załącznik nr  

15 protokołu. 

 

o) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

 

Radna W. Gil poprosiła, aby dużą uwagę zwrócić na profilaktykę. Dodała, że ma do czynienia 

na wsi z narkomanią.  

 

Głosowano w sprawie: 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/399/2021 w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. Uchwała stanowi załącznik nr  

16 protokołu. 
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p) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że w pierwszej uchwale nanosimy poprawki  

w dwóch miejscach. Chodzi o opłaty podwyższone za worek 80 l i 120 l. Opłaty podstawowe 

zostają bez zmian. Zwrócono nam uwagę, że ustawa dopuszcza od 2 krotności do 4 krotności 

podwyższonej opłaty, natomiast w poprzedniej uchwale, przy pozycji dla worka o pojemności 

120 l było 22 zł. Jest to niezgodne z ustawą. Zmieniamy tę opłatę z 22 zł na 24 zł. Przy worku 

o pojemności 80 l - 26 zł zmieniamy na 20 zł. We wszystkich trzech uchwałach mieliśmy zapis 

dotyczący terminu wejścia uchwały w życie „14 dni po opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku”. 

Zarzucono nam, że mamy dwa terminy wejścia w życie uchwały. Poprawiamy to na „14 dni od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.  

 

Głosowano w sprawie: 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/400/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek 

opłaty za pojemniki. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

q) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 
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Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/401/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

r) ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno – wypoczynkowe, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/402/2021 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości 

albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Uchwała 

stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

s) zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 

2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia 

z opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada  

2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia  

z opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 
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Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XL/403/2021 w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich 

pobierania. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

6. Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna przedstawiła plan pracy Rady Miejskiej na 2022 rok.  

 

Głosowano w sprawie: 

Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 

 

7. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

 

Radna J. Molska odczytała plan pracy komisji.  

 

Głosowano w sprawie: 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

 

Wyniki imienne: 

ZA (21) 

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

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

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

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

Balcerek, Dorota Żarnowska 
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8. Sprawy różne. 

 

Radny E. Kowcuń  powiedział,  że psich pakietów w mieście jest coraz więcej. Jest przez to 

czyściej. Dodał, że cieszy go to, że będzie utworzony wybieg dla psów. Zaproponował, aby 

przywrócić opłatę z tytułu posiadania psów.   

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że jest również za tym i uważa, że 

właściciel powinien partycypować w kosztach utrzymania psa.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że w mieście tak, ale nie na wsi. Nie może być tak, że posiadając 

psy na swoich podwórkach właściciele będą musieli za nie płacić.  

Poprosiła Straż Miejską o kontrolę właścicieli czworonogów. Mieszkańcy skarżą się, że nie 

idzie przejść na chodniku.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że na wsiach są także osiedla. One też wymagają psich pakietów.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że ludzie skarżą się na basen. Jest tam za zimno, szczególnie 

w szatniach. Zgłosił również, że na przystankach są zalegające śmieci.   

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że ma całkiem odmienne zdanie o psich pakietach. Będzie 

gorzej, gdy ich zabraknie. Jest mnóstwo wydatków, które ludzie ponoszą, a nie korzystają.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że Rząd nic nie robi w kierunku wprowadzenia obostrzeń 

lub zmobilizowania ludzi do szczepień. Poprosił o rozważenie, aby w I kwartale 2022 r. 

nagradzać tych, którzy dysponują paszportem covidowym, np. darmowym wejściem na basen. 

Może to zmobilizuje resztę mieszkańców, aby się zaszczepić.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że nie jest zwolennikiem likwidowania psich pakietów. Na 

osiedlach, mieszkańcy korzystają z tych pakietów. Osoba, która nie korzysta i ma inny 

stosunek, to nawet jakby miała pół metra do psiego pakietu i tak worka nie weźmie.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że psy zawsze budziły największe kontrowersje. Dodał, że 

budżety osiedlowe mogłyby pokrywać takie koszty.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że jako Przewodnicząca osiedla nie zgodzi się na finansowanie 

psich pakietów.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, jaki jest koszt opróżnienia, albo eksploatacji jednego urządzenia 

w miesiącu.  

 

Radna B. Gawrońska powiedziała, że również nie zgadza się na finansowanie psiego pakietu 

ze środków budżetu osiedlowego.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zaproponowała, aby w ramach edukacyjnych, 

mieszkańcy sprzątali swoje osiedla.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że nie wie jaki jest koszt, ale psich pakietów jest około 60 szt.  
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Radny E. Kowcuń poprosił o zamknięcie dyskusji w sprawie psich pakietów i o przeniesienie 

jej na Komisję Budżetu i Komisję Ochrony Środowiska.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna przyjęła wniosek. Powiedziała, ze są prośby 

mieszkańców, aby zmienić godziny wywozu śmieci. Jest to prowadzone w godzinach jazdy do 

pracy, zawożenia dzieci do szkół itp. Poprosiła również o zwiększenia ilości kontroli  

w związku z ogrzewaniem i dymiących pieców.  

 

Radna D. Żarnowska powiedziała, ze ma takie samo zdanie, co poprzedniczki, jeżeli chodzi o 

zabieranie pieniędzy z budżetów osiedlowych na psie pakiety. Poprosiła, aby na zebraniach 

osiedlowych takie tematy poruszać.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że jedna wywózka popiołu na miesiąc to za mało.  

 

Radna E. Hyla poprosiła, aby zwrócić uwagę przy godzinach wywozu śmieci na wszystkie 

placówki.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jeżeli chodzi o godziny odbioru odpadów, to jest 

to kwestia do ustalenia z Przedsiębiorstwem Komunalnym. Jeżeli jednak chodzi o popiół to 

zwiększenie ilości, częstotliwości wywozu, pojawia się wtedy, gdy byłaby przynajmniej 

dwukrotność. Dwukrotności na pewno nie ma, natomiast zwiększenie ilości tras powoduje 

zwiększenie kosztów. Duża ilość popiołu świadczy o słabej jakości opału, a to się wiąże  

z jakością powietrza. Zaproponował, aby mieszkańcy skorzystali z Programu „Czyste 

Powietrze”.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek powiedziała, że musiała dokupić kosz. Zapytała, czy Miasto 

byłoby w stanie rozdać te kosze, ponieważ mniejszy kosztuje ok. 80-90 zł, większy ok. 150 zł.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jeżeli pojawia się problem z niewystarczającą 

ilością pojemników, to prosimy o zgłaszanie tego do naszego Wydziału Gospodarki Odpadami.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, czy nie będzie problemu z tym, aby 

mieszkańcom dać informację, że pojemniki są do nabycia.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że nie chciałby, aby mieszkańcy zgłaszając  

5 pojemników, spodziewali się, że tyle właśnie dostaną, dlatego że ilość pojemników jest  

w naszym regulaminie określona i uzależniona od ilości osób zamieszkujących.  

 

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

 

 

Protokołowała:                                                                                Przewodniczący Rady: 

        Klaudia Witek                         Adela Grala-Kałużna 

 

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich 

pobierania. 

 

 


