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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLVI/2022 

 

XLVI sesja w dniu 9 czerwca 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 9 czerwca 2022 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 15:24 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 19 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 XLVI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala-Kałużna, która stwierdziła, że na sali 

znajduje się 18 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 l) zmiana uchwały w sprawie zasad nabywania, 

zbywania, obciążania nieruchomości. 

 

Porządek obrad przestawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/2022 z dnia 23 maja 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. „SAMORZĄD LOKALNY JAKO PODMIOT PRACY NA RZECZ TRZEŹWOŚCI. MOŻLIWOŚCI I 

ZADANIA” – prelekcja prof. Krzysztofa Wojcieszka.  

6. REGULACJE DOTYCZĄCE NAZW MIEJSCOWOŚCI W GMINIE PLESZEW. 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021,  
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b) przedstawienie sprawozdania finansowego, 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok 

wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

d) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok,  

e) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok, 

f) dyskusja, 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w 

Nowej Wsi,  

b) nadania nazw drogom wewnętrznym, 

c) zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, 

gmina Pleszew,  

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  

w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew, 

e) zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,  

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023, 

g) zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”, 

i) zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie 

powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy 

Pleszew, 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

11. Sprawy różne. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (3) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
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Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (3) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński 

 

Porządek obrad przestawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/2022 z dnia 23 maja 2022 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. „SAMORZĄD LOKALNY JAKO PODMIOT PRACY NA RZECZ TRZEŹWOŚCI. MOŻLIWOŚCI I 

ZADANIA” – prelekcja prof. Krzysztofa Wojcieszka.  

6. REGULACJE DOTYCZĄCE NAZW MIEJSCOWOŚCI W GMINIE PLESZEW. 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021,  

b) przedstawienie sprawozdania finansowego, 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz 

z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, 

d) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok,  

e) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok, 

f) dyskusja, 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w 

Nowej Wsi,  

b) nadania nazw drogom wewnętrznym, 

c) zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych 

w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew,  

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie 

ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew, 

e) zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,  

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023, 

g) zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”, 

i) zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie 

powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew, 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034, 

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022, 

l) zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.  
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11. Sprawy różne. 

 

3. Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/2022 z dnia 23 maja 2022 r. 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołów Nr XLIV/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i Nr XLV/2022 z dnia 23 maja 2022 r. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (3) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Radna J. Molska zapytała o zarządzenia dotyczące upoważnień dyrektorów szkół. Wiąże się to z Narodowym Programem 

Rozwoju Czytelnictwa. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek odpowiedziała, że jest to program rządowy, do którego przystąpiliśmy w drugiej edycji. 

Pozyskaliśmy kwoty od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na wydarzenia bądź zasoby księgarskie do szkół i przedszkoli.  

 

5. „SAMORZĄD LOKALNY JAKO PODMIOT PRACY NA RZECZ TRZEŹWOŚCI. MOŻLIWOŚCI I 

ZADANIA” – prelekcja prof. Krzysztofa Wojcieszka. 

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że od kilu miesięcy dość intensywnie przyglądamy się problemowi uzależnień, 

profilaktyce w Mieście i Gminie Pleszew. Temat ten pojawił się wraz z podjęciem uchwały przez Radę Miejską na 

początku roku. Wywiązała się wtedy dyskusja. Spotkaliśmy się na komisji wspólnej, na której omówiliśmy ewentualne 

rozwiązania i brzmienie uchwały, która wynika wprost z naszego obowiązku i z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

która także mówi wprost, że gmina ma obowiązek ograniczać dostępność alkoholu. Nasze stanowiska są dosyć skrajne, 

natomiast decyzję, którą będziemy podejmować w najbliższym czasie musimy oprzeć przede wszystkim o dowody 

naukowe i fakty. Jedno to diagnoza, drugie to własna intuicja, a trzecie – merytoryka.  

Z-ca Burmistrza I. Świątek przedstawiła gościa Pana prof. Krzysztofa Wojcieszka. Powiedziała, że jest to szczególna 

osoba, która od zawsze zajmuje się profilaktyką Pan Wojcieszek jest biologiem molekularnym, zrobił doktorat z 

pedagogiki, filozofii. Od wielu lat jest specjalistą, doradcą i ekspertem samorządów, parlamentu, PARP-u, Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest również ekspertem w sprawie profilaktyki 

alkoholowej i narkomanii oraz autorem wielu programów rekomendowanych, profilaktycznych, wielu publikacji. Był tez 

prezesem Europejskiego Towarzystwa Badań Nad Profilaktyką.  

Przewidujemy możliwość zadawania pytań po prezentacji. 

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że zajmuje się profilaktyką od 30 lat. Dodał, że zapoznał się  z Programem i jest 

on bardzo nowoczesny. Obowiązkiem władz samorządowych jest dbałość o dobro wspólne. Mieszkańcy oczekują od 

władz samorządowych zdrowia i bezpieczeństwa. Na podstawie prezentacji omówił temat.  

Powiedział, że według opinii ekspertów na świecie, powierzenie tematyki związanej ze zwalczaniem alkoholizmu i 

narkomanii samorządom jest przyszłościowe. Są oczywiście obowiązki ze strony państwa, rzeczy, których samorząd sam 

nie załatwi. Istnieją tez organizacje, które zajmują się tą tematyką. Problemy alkoholowe i narkotykowe przerzucają się 

na wiele obszarów życia społecznego. Alkoholizm to jeden z najpoważniejszych czynników kryminologicznych i 

wiktymologicznych. Według badań opinii publicznej w Polsce, większość społeczności lokalnej chce zapewnienia 

bezpieczeństwa. Rozmnożenie policjantów i strażników może niewiele pomóc. Rozwiązania muszą być systemowe. 

Ludzie w wyniku pracy np. w Anonimowych Alkoholikach, zaczynają się uczyć, kończą studia, zakładają firmy.  

Etanol jest niezwykle atrakcyjny dla ludzi z powodów biologicznych. Im wyższe stężenie etanolu w płynach ciała, tym 

większe ryzyko wydarzeń o negatywnych skutkach. Większa dostępność alkoholu to zwiększone spożycie przez co jest 
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większy odsetek uzależnionych. W Pleszewie jest około 420-520 osób uzależnionych od alkoholu. Naukowo wyznaczona 

granica szkodliwego picia alkoholu dla mężczyzn to 60 g, a dla kobiet 40 g. atrakcyjność alkoholu jest tak duża, że jak 

jest pod ręką to się z niego korzysta. Samorząd lokalny powinien wzmocnić kontrolę na swoim terenie oraz edukować 

mieszkańców.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że nie sposób się nie zgodzić z Panem Profesorem skoro oparte jest to na badaniach. 

Dodał, że ma wrażenie, że Państwo zrzuca odpowiedzialność na samorządy. Między innymi jednym z czynników 

zmniejszających ilość spożycia alkoholu jest cena. My nie mamy wpływu na cenę. Powinny być wprowadzone działania 

systemowe.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że są obowiązki na poziomie państwa, ale możliwości samorządów są również 

duże i żal byłoby z nich nie korzystać. Można wysłać petycję z Pleszewa i innych miejscowości, ale są też rzeczy, które 

zależą od samego samorządu. 

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że jeżeli alkohol nie będzie dostępny na naszym terenie to osoba uzależniona uda się 

do sąsiedniej gminy, kupi alkohol i pojedzie jeszcze być może samochodem pod wpływem alkoholu. Dodał, że nie jest 

za ograniczaniem spożywania alkoholu w porze nocnej, bo te rozwiązania byłyby ewentualnie skuteczne, jeżeli byłyby 

one systemowe. Państwo tam gdzie powinno ingerować, tego nie robi. Zapytał, czy na sali jest osoba, która w ciągu roku 

nie spożyła grama alkoholu.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że jak się nie zajmujemy dostępnością kulturową, fizyczną, geograficzną, 

ekonomiczną, to nic nie zdziałamy nawet najlepszymi programami. Edukować trzeba, ale bez przemyślanych decyzji nie 

będzie rozwiązań. Jeżeli nie będziemy zmieniać obyczajów to kolejne osoby będą stawać się uzależnionymi.   

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, dlaczego Państwo jako władza centralna nie podejmuje żadnych działań. Wprowadzenie 

zakazu na jednym terenie, a na drugim nie, niestety nie przyniesie żadnego rezultatu.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że gdyby Państwo nie działało to wyglądałoby to jeszcze gorzej. W Ustawie o 

wychowaniu trzeźwości są regulacje, przepisy, powołane instytucje, poradnie odwykowe. Państwo jest czynne, tak samo 

jak inny podmiot życia społecznego – kościół.  

 

Radny B. Kaczmarek zapytał, że skoro wynika z badań, że ograniczenie w porze nocnej sprzedaży alkoholu spowodowało 

ograniczenie ilości alkoholu, to dlaczego Państwo nie podejmie takiej decyzji. To jest kompleksowe rozwiązanie.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że Państwo podjęło decyzję o przekazaniu tego samorządom. Dodał, że uważa, 

że tego typu restrykcje musza być bardzo starannie przygotowane. Musi być poinformowana społeczność, dlaczego 

zapadają różne decyzje. Jeżeli np. pojawiają się napady w ciągu noc i jest niebezpiecznie można przeprowadzić 

eksperyment. Zawsze można się z niego wycofać. Bez ograniczania dostępności nie da się nic zrobić. Najpierw trzeba 

omówić to w swoim gronie.  

 

Radny B. Kaczmarek powiedział, że według Profesora ograniczając sprzedaż nocną alkoholu niebezpieczne wydarzenia 

przenoszą się w miejsce, gdzie ta sprzeda nocna jest. To Państwo powinno systemowo wprowadzić takie graniczenia na 

całą Polskę.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że później czytano by, że Państwo jest opresyjne i nakłada na samorządy 

kaganiec. Rozwiązanie jest bardzo proste. Jeżeli dbam o interes moich mieszkańców, to w myśl tego interesu działam. Są 

sytuacje, w których nie czeka się na działanie ze strony Państwa, np. budowa drogi rowerowej, inwestycje.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że na Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiskai Bezpieczeństwa Publicznego 

był przedłożony projekt uchwały dotyczący wprowadzenia ograniczeń. Powiedziała, że być może wprowadzenie przez 

nas ograniczeń spowoduje, że wyrzucimy alkohol poza Powiat. Zapytała, czy to byłby dobry sposób. 

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że wszystko co uda się zrobić skutecznie na rzecz ograniczania dostępności 

alkoholu i narkotyków będzie na rzecz dobra, zdrowia, bezpieczeństwa mieszkańców. Musi być aby starannie 

przemyślane w szczegółach.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że dyskusja, jaka była na Komisji wywołała spore emocje. Pojawił się nawet artykuł w 

prasie. Na końcu artykułu była informacja, że prasa zna już opinię społeczeństwa. Opierała się na słowach mieszkańca o 
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imieniu Roman, który powiedział, że chcemy odebrać mu jedyną przyjemność. Czy to oznacza, że zrobienie przez 

Burmistrza Skateparku, dróg rowerowych, imprezy w Muzeum, Bibliotece jest niepotrzebne? Zaproponował, aby w 

przerwie zorganizować spacer po Rynku, żeby Pan Profesor zobaczył, jak wygląda u nas handel alkoholem i czy jesteśmy 

dobrymi włodarzami.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że wystarczyłoby się dowiedzieć, co jest wpisane w Programie. W uzależnieniu 

kasują się niektóre źródła satysfakcji, a alkohol staje się jedyną przyjemnością. Dziennikarze dolewają oliwy do ognia, 

bo jest dobry temat do opisania.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że w ostatnich dwóch tygodniach robiliśmy badanie jakości życia mieszkańców w 

kontekście strategii. 30% mieszkańców uważa, że bardzo potrzebne lub raczej potrzebne jest skrócenie czasu sprzedaży, 

33% mieszkańców jest przeciwnego zdania, a 36,5% mieszkańców nie ma zdania na ten temat. Opinie rozłożyły się dość 

równo. Najpierw musimy popracować nad grupą, która nie ma zdania. Dodał, że szanuje lokalną prasę, portale, natomiast 

prowadzenie badan bez doboru próby jest nadużyciem, bo równie dobrze można by zacytować inne osoby, które miałyby 

całkiem inne zdanie.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala- Kałużna powiedziała, że te 36% mieszkańców, którzy nie mają zdania to dowód na to, 

że są oni nieświadomi.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że ważna rozmowa z mieszkańcami, przekonywanie ich, że problem jest ogromny i wpływa 

na bezpieczeństwo, ale sądzi tak jak radny B. Kaczmarek, że tyko rozwiązania systemowe mogą nam pomóc w 

rozwiązaniu tego problemu. Problem jest globalny. Jeżeli w skali kraju zostaną wprowadzone obostrzenia i konkretne 

przepisy, to tylko wtedy osiągniemy efekt. W tej chwili to my musimy wprowadzać zakazy, nakazy a to ustawodawca 

powinien określić przepisy.   

 

Przewodnicząca Rady A. Grala- Kałużna powiedziała, że zostaliśmy wybrani jako radni, mamy przez to pewne prawa, 

ale tez obowiązki. Nie możemy się bać, musimy być odważni.  

 

Radna E. Hyla powiedziała, że Rząd tez został wybrany przez społeczeństwo.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala- Kałużna powiedziała, że jeżeli Rząd nic nie robi, to my nie możemy tez nic nie robić. 

Remontowaliśmy szkoły, a Rząd nie dawał na to pieniędzy.  

 

Radna E. Hyla zwróciła uwagę, że nie powiedziała, że mamy zostawić ten problem. Powinien on też być rozwiązywany 

w Rządzie.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że w Polsce grupa, która najszybciej rozwija się w piciu to wykształcone młode 

kobiety. Dodał, że jak radna będzie działać w lokalnej społeczności na rzecz tych kobiet, to będzie bardzo dobrze dla 

podgrupy społecznej. Tutaj jest potrzeba bardzo dobrze pomyślanej akcji edukacyjnej, bo gdyby zrobić ranking, na czym 

najbardziej zależy mieszkańcom to na pewno bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej byłoby bardzo wysoko. 

Mieszkańcy muszą natomiast wiedzieć od czego to zależy. Nie tylko od liczby strażników i policjantów, ale tez od osób, 

które tracąc kontrolę dopuszczają się przestępstw.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że prowadzi sklep, w którym jest alkohol. Dodała, że gdyby była w Rządzie i wysłuchała taki 

wykład to chciałaby jak najbardziej rozpowszechnić go na całą Polskę. Jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu to trzeba 

kontrolować osoby, które go sprzedają. Można wymienić, które sklepy sprzedają alkohol nieletnim. Zapytała, czy w tym 

kierunku możemy iść. Jeżeli „góra” nie umie nic z tym zrobić, to my jako samorząd musimy.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek odpowiedział, że ułożył specjalny program dla sprzedawców i pracował z nimi. Mniej więcej 

¼ sprzedawców stosuje się do prawa i przestrzega przepisów, czyli nie sprzedaje nieletnim i nietrzeźwym alkoholu. 

Powiedział, że jest za edukowaniem tej grupy ludzi i kontrolowaniem jej. W przepisach jest zapisane, że nawet jak 

sprzedawca zostanie przeszkolony, albo weźmiemy od niego a piśmie, że nie będzie sprzedawał alkoholu nieletnim, to 

jeżeli go sprzeda to właściciel sklep traci zezwolenie. W związku z tym, w interesie właścicieli jest to, aby personel był  

w pełni kompetentny, asertywny.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że zgadza się z tym, że na terenie samorządu jesteśmy odpowiedzialni i 

musimy podjąć pewne kroki, żeby sprostać tym wyzwaniom. Dodała, że Pan Profesor wspomniał, że bierze udział w 

różnych gremiach jako ciało doradcze Rządu. Inne państwa wprowadziły programy odgórnie, które zadziałały. Zapytała, 
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czy Pan Profesor mógłby na gremiach omówić temat, aby przepisy znalazły się na szczeblu centralnym. Samorządom 

będzie łatwiej dostosować te przepisy do całości. Dodała, że jeżeli my wprowadzimy ograniczenia w Pleszewie, a w 

gminie Czermin nie zostaną one wprowadzone to jest to bez sensu, dlatego, że nasza droga do gminy obok trwa 5 min. 

Zapytała, czy Pan Profesor nie uważa, że trzeba zacząć od szczebla centralnego, co nie zwalnia samorządu od podjęcia 

działań w swojej gminie.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że uważa, że w tych sprawach trzeba zacząć od siebie. Oczywiście jest za tym, 

aby nasze władze państwowe były tego wszystkiego świadome i mogły to wprowadzać. Dodał, że kiedy ma okazję to 

przekazuje wiedzę „górze”. Tutaj nie chodzi tylko o to, czy ktoś kupi alkohol czy nie, ale o to, jaki komunikat obywatel 

na danym terenie otrzymuje. Jeżeli mieszkaniec nie będzie mógł kupić alkoholu w Pleszewie i stwierdzi, że musi jechać 

gdzieś dalej, to pomyśli, że władza się o niego troszczy. Pojawia się też na szczeblu centralnym takie pojęcie jak 

postpolityka.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że postpolityka nie tylko dotyczy szczebla centralnego, ale i lokalnego. Dodał, że nie 

zgadza się z przedmówcami, że Państwo powinno rozwiązywać pewne problemy. Jest od tego samorząd, który zna 

specyfikę lokalną. Albo jesteśmy samorządem terytorialnym albo radami narodowymi i tam gdzie nam pasuje to jesteśmy 

samorządem, a tam gdzie nie – radami narodowymi. Może nie jesteśmy jeszcze gotowi na podjęcie takiej uchwały, jaka 

jest zaproponowana. Może odłóżmy ją na za pół roku,  za rok i zacznijmy od edukacji. Jeżeli te 36% zrozumie o co chodzi, 

to wrócimy do tematu.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala- Kałużna powiedziała, że dzisiejszy wykład dużo nam dał. To jest trudny problem. Jako 

radni musimy go głębiej poznać i wtedy przystąpić do dyskusji, która będzie bardziej merytoryczna.  

 

Prof. Krzysztof Wojcieszek powiedział, że lepiej byłoby podjąć prace nad uchwałą, poinformować mieszkańców, że takie 

prace trwają. Decyzję można odłożyć, ale prace powinniśmy zacząć od razu.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że elementem pracy jest także wizyta Pana Profesora.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że program, który przyjęliśmy w marcu zakładał na przestrzeni 3 lat podjęcie 

decyzji, które będą ograniczały dostępność alkoholu. Po podjęciu programu pojawiła się kampania – 8 plakatów, które 

były dystrybuowane przez dzienniki elektroniczne do szkół, przedszkoli, w mediach społecznościowych, na stronach 

internetowych. To była informacja: „Dzieci w Mieście i Gminie Pleszew mają swoja inicjację alkoholową w wieku 12 

lat. Dzieci w Mieście i Gminie Pleszew pierwszy alkohol zdobywają w domu.”. Informacja zwrotna była zaskakująca. 

Myśleliśmy, że wrzucając takie informacje wywołamy dyskusję, natomiast nie było żadnej dyskusji. Z tego tez jest 

wniosek, że każdy do kogo dotarła taka informacja zrobił sobie rachunek sumienia. Uruchomiliśmy działania i będziemy 

je kontynuować oraz wprowadzać zmiany.  

Z-ca Burmistrza podziękowała Panu Profesorowi.  

 

6. REGULACJE DOTYCZĄCE NAZW MIEJSCOWOŚCI W GMINIE PLESZEW. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że nastąpiły zmiany dotyczące nazw nieruchomości. Działamy na podstawie 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Zgodnie z tymi 

przepisami i wykazem miejscowości na terenie Miasta i Gminy Pleszew, nazwy otrzymały 44 miejscowości, z czego 33 

to samodzielne miejscowości, a 11 to część innej miejscowości. Problem dotyczy Chrzanowa, Gminki, Józefiny, 

Karczemki, Kotarb, Pardelaka, Przepadłe, Przydziałek, Sulęcina, Śmieja – Młyn oraz Tomaszewa. Zgodnie z przepisami 

Prawa geodezyjnego i kartograficznego, gmina przydziela numerację porządkową nieruchomości. Na podstawie 

przepisów tej ustawy, Burmistrz dotychczas nadawał numery porządkowe nieruchomościom, które były oznaczane np. 

Kuczków nr… Sytuacja zmieniła się po 31 lipca 2021 r., kiedy zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii, które wprowadziło inną numerację i nazewnictwo. Będzie trzeba zmienić wszystkie adresy oraz zmieni się 

całkowicie numeracja. Możemy pozostawić tę numerację części miejscowości o innych nazwach nadając nazwę ulicy w 

tej miejscowości, np. ul. Pardelak w Pacanowicach. Możemy tez zmienić nazwę miejscowości, np. Tomaszew może być 

oddzielną miejscowością, ale wchodząca w skład sołectwa Korzkwy. Jeżeli chodzi o nazwy ulic, to nie ma żadnego 

problemu, aby radni uchwałą podjęli decyzję o nazwaniu ulic, natomiast jeżeli chodzi o wyodrębnienie nazwy 

miejscowości są potrzebne konsultacje społeczne, czyli Rada podejmuje uchwałę o zakresie przeprowadzenia konsultacji. 

W wyniku konsultacji wysyłamy wniosek do Ministra.  

Z-ca Burmistrz wskazał na mapach miejscowości. Dodał, że widzimy problem, który się pojawił przy zmianie przepisów, 

ale też pojawić się mogą problemy na wsiach, np. w Lenartowicach są nazwy ulic, a część domów ma aby numerację. 
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Będziemy proponować, aby to zmienić i tym wsiom, w których są osiedla nadać nazwy ulic i dokonać zmian. Na kolejnej 

sesji te sprawy będą już zaproponowane radnym w formie uchwał.  

 

Burmistrz A. Ptak zapytał, czy propozycja przedstawiona przez Urząd Miasta w stosunku do miejscowości Tomaszew i 

Karczemka, aby wywołać konsultacje i nadać nazwy miejscowości, a w przypadku reszty miejscowości nadać nazwy ulic 

jest słuszna.  

 

Radna A. Szczepaniak powiedziała, że jako sołtys sołectwa Korzkwy i Tomaszew jest za przeprowadzeniem konsultacji 

społecznych, ponieważ nie będzie w związku z tym dużych zmian w dokumentacji.  

 

Radna Bernadeta Gawrońska powiedziała, że jest to słuszna decyzja.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że od 6 lat walczy o to, aby w Lenartowicach były ulice. Jest zadowolona z faktu, że możemy 

zacząć to zmieniać.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że sołectwa nadal zostają sołectwami. Jest to tylko techniczna zmiana związana z nazwami 

miejscowości.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna zarządziła przerwę.  

 

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

 

a) przedstawienie raportu, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że organ wykonawczy ma obwiązek przedstawić raport o stanie gminy oraz sprawozdanie 

z wykonania budżetu. Jest to natomiast raport z działalności Rady Miejskiej, sołtysów, przewodniczących osiedli, 

organizacji pozarządowych, mieszkańców, pracowników. Raport składa się z kilku zasadniczych kwestii. Na pewne 

rzeczy nie mamy wpływu. Po spisie powszechnym, największym problemem Polski jest demografia. Od ostatniego spisu 

powszechnego w Polsce ubyło około pół miliona osób. Problem liczby zgonów odbija się również na liczbie urodzeń. 

Świadczenie 500+, które miało poprawić dzietność, wcale do tego nie doprowadziło. Utrzymujemy liczbę uczniów w 

szkołach i dzieci w przedszkolach na podobnym poziomie. Spada jednak liczba etatów w szkołach i przedszkolach. 

Polityka oświatowa prowadzona przez Miasto i Gminę Pleszew jest taka, że znaczna część nauczycieli ma godziny 

ponadwymiarowe. Jeżeli dojdzie do wzrostu pensum, to nie chcemy, aby były jeszcze osoby, które nie posiadają całego 

etatu.  

Mamy 3 instytucje kultury, które prowadzą bardzo aktywną działalność (Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum). Odbyło się 

ponad 300 imprez, w których uczestniczyło ponad 125 tys. osób. Jest też Spółka Sport Pleszew. W 2019 roku, liczba 

klientów wynosiła 142 tys. osób, w 2020 r. 64 tys. a w 2021 r. – 82 tys. zł. W międzyczasie Spółka Sport i Miasto i Gmina 

Pleszew wykonały szereg inwestycji. W 2021 roku wykonała boisko w Grodzisku, Sowinie Błotnej, na osiedlu Wokół 

Wieży, parking na stadionie.  

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców systematycznie wzrasta. Stopa bezrobocia na poziomie powiatu spadła w 2021 

roku do poziomu, jaki był w roku 2019.  

Jeżeli chodzi o sieci kanalizacyjne, to w chwili obecnej koncentrujemy się na nowej perspektywie finansowej. Do tej pory 

w zasadzie wszystkie inwestycje kanalizacyjne udawało się robić ze środków unijnych. Spadła liczba parkujących. W 

roku 2020 była to liczba 241 497, a w 2021 – 226 210. Naszym sukcesem było uruchomienie komunikacji publicznej. W 

ostatnim miesiącu skorzystało ponad 7 000 osób z naszych busów. Jest uzasadnione rozszerzanie komunikacji miejskiej. 

Prawdopodobnie stanie się to w 2023 roku. Długość dróg rowerowych gminnych wzrosła o 78,8%.  

Jednym z większych sukcesów jest to, że udało nam się zahamować ceny odpadów, ale nie był to efekt odgórnego 

działania, tylko nasz cel, który sobie założyliśmy. Dzięki podjęciu trudnych, kontrowersyjnych decyzji, zmniejszyliśmy 

o połowę niesegregowane odpady komunalne. Poprawiła się również segregacja odpadów. Długość otwarcia SPSZOK i 

warunki, jakie stworzyliśmy dają możliwość zachowania ceny, taka jaka jest. Odpady wielkogabarytowe nie są 

zdekompletowane i nie obciążają kosztami dowozów tych, którzy nie przywożą tych śmieci. Zdarzają się śmieci w 

rowach, ale głównie trafiają one na wysypisko. Worki ze śmieciami biodegradowalnymi zostały ograniczone, ale zawsze 

można zawieźć je w swoim własnym zakresie. Są pytania, czy możemy zwozić częściej gabaryty lub selektywną zbiórkę 

odpadów. Oczywiście, że tak, ale będzie to kosztowało. Jeżeli chodzi o stan zadłużenia to zmniejszyliśmy kwotę o 4 mln 

zł. Nasz majątek cały czas wzrasta.  Inwestycje, które realizujemy zwiększają nasz majątek.  

Bez pieniędzy zewnętrznych nie byłoby możliwości zrealizowania lub rozpoczęcia niektórych inwestycji. Nasz budżet 

inwestycyjny wyglądałby bardzo kiepsko, gdybyśmy nie mieli środków zewnętrznych. Atutem zespołu, z którym 

współpracujemy jest zdolność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych pomimo tego, że nadal nie ma środków 



9 

 

uruchomionych  

z Unii Europejskiej. Na wszystkie zadania udało się pozyskać 24 mln zł.  

Każda jednostka, która dyscyplinuje mieszkańców jest różnie oceniana, natomiast Straż Miejska spełnia swoją funkcję. 

Zgłoszenia do Straży miejskiej dotyczyły spraw związanych z zakłócaniem porządku, zagrożeniami w ruchu drogowym, 

ochroną środowiska i zagospodarowaniem odpadów, zagrożeniem życia i zdrowia, awariami technicznymi, zwierzętami. 

Strażników miejskich jest 6. Od 2019, Straż Miejska pracuje dwuzmianowo i obsługuje Strefę Płatnego Parkowania.  

Jeżeli chodzi o jakość powietrza, to jeżeli będą dalej takie ceny energii, węgla, to wiele naszych działań zostanie 

przekreślonych. Już są sygnały od mieszkańców, że nie decydują się na wymianę pieców na piątą klasę. Ostatnie dotacje 

dotyczyły pomp ciepła, ale należy wiedzieć, że bez fotowoltaiki pompy ciepła są nieopłacalne. Więcej dotacji 

udzielaliśmy dla mieszkańców gminy Pleszew, a nie miasta Pleszew. Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o złożone wnioski 

do Programu Czyste Powietrze. Wydział Ochrony Środowiska w 2021 roku złożył prawie 300 wniosków naszych 

mieszkańców do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W 2021 roku posadziliśmy160 szt. drzew i 4258 szt. 

krzewów. Od początku kadencji posadziliśmy ponad 1000 drzew. 

W chwili obecnej obowiązują 34 miejscowe plany. W trakcie opracowywania jest 13 planów. Dojdzie do dość 

radykalnych zmian w planowaniu przestrzennym.  

Burmistrz przedstawił na zdjęciach inwestycje, jakie udało się zrealizować. Inwestujemy w edukację, budownictwo.  

Przygotowujemy się na Światowe Forum Miejskie, które jest za dwa tygodnie w Katowicach. Największym atutem 

Pleszew jest to, że jest mały. My musimy dostarczyć dobrej jakości usług w miarę szybko na podstawowym poziomie. 

Sama idea miasta kompaktowego jest tak ciekawa dla wielu osób, że znaleźliśmy się w różnego rodzaju mediach 

branżowych. Nie uczestniczymy w żadnych płatnych rankingach.  

Burmistrz powiedział, że naszą siłą jest to, że udaje nam się współpracować.  

 

b) debata, 

 

Radna B. Gawrońska podziękowała za obszerny raport. Dodała, że jako Przewodnicząca Komisji Sportu i Rekreacji 

chciałaby odnieść się do pleszewskiego sportu. Powiedziała, że cieszy ją to, że sport w Pleszewie ma się dobrze mimo 

tego, jakie nastały czasy na świecie. Sytuacja z inflacją, cenami podnosi bardzo wysoko poprzeczkę w związku z 

finansowaniem klubów. Rekreacja i sport w Mieście i Gminie Pleszew trwa. W czasie pandemii powstały nawet boiska, 

ścieżki rowerowe.  

Radna J. Molska powiedziała, że cieszy się z transportu publicznego i z gospodarki odpadami, a także z rewitalizacji na 

terenie Miasta. Kilka lat temu rozważaliśmy likwidację straży Miejskiej, a okazuje się, że ona jest niezmiernie potrzebna. 

Z raportu wynika, że coraz lepiej wygląda współpraca mieszkańców ze strażnikami miejskimi.  

Powiedziała, że Ochotnicza Straż Pożarna miała 454 wyjazdy na różnego rodzaju zdarzenia. Siedziby OSP w wioskach 

są bardzo dobrze wyposażone, natomiast pleszewskie OSP ma bardzo słabe zaplecze. Należałoby pomyśleć nad tym, aby 

poprawić jej warunki.  

Dodała, że cieszy ją to, że bardzo duża ilość mieszkańców szczególnie na wioskach zaczęła korzystać z dotacji przy 

wymianie pieca. Kolejną sprawa jest dużo nasadzeń. Radna powiedziała, że chciałaby, aby w tym roku udało się zrobić 

drugie tyle co w 2021 roku. Udało się uchwalić dużą ilość planów zagospodarowania przestrzennego, a przede wszystkim 

plan Kaliska – Ks. Niesiołowskiego.  

Radna powiedziała, że zauważyła w raporcie spadającą ilość wszczętych procedur Niebieskich Kart. Może zamykanie 

placówek z alkoholem nie będzie takie konieczne.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że 90% Miasta i Gminy jest zwodociągowane. Zapytał, co z 10%, bo na terenach 

wiejskich nie wszystkie budynki są zwodociągowane.  

Powinniśmy zabezpieczyć komunikację miejską na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Zapytał, na jakich terenach wiejskich 

zostały nasadzone drzewa i krzewy. Dodał, że nie zgadza się ze zdaniem, że w sporcie pleszewskim jest wszystko dobrze. 

Poprosił, aby dofinansować klub Stal Pleszew, ponieważ powinniśmy grać co najmniej w III lidze.   

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że bardzo go cieszy, że przybyło tyle dróg rowerowych. Zaproponował, aby drogi 

rowerowe robić z nawierzchni najbardziej przyjaznych dla rowerzystów. Drogi, które są wykonywane przez Powiat są 

przez nas dofinansowywane. Czy my możemy mieć wpływ na to, jak wglądają te drogi? Są takie okresy w roku, gdzie 

brakuje systematycznego porządkowania dróg rowerowych. Jest jeszcze kwestia oznakowania i bezpieczeństwa.  

Zapytał, co mogłoby przekonać Burmistrza do tego, aby wrócić do Budżetu Obywatelskiego.  

 

Radna R. Garsztka podziękowała za obszerny raport. Zapytała o budowę remizy dla OSP Pleszew. Dodała, że strażacy 

zasługują na to, aby mieć swoje własne miejsce.  

Radna powiedziała, że jest co tydzień na basenie w Pleszewie i obojętnie jakie pieniądze Miasto włoży w basen, to jest to 

opłacalne. Bardzo dużo osób korzysta z basenu.  
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Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że mieszkańcy proszą o prawdziwe przystanki ławeczki przy nich. 

Poprosiła, aby może organizacje pozarządowe wyciągnęły bardziej seniorów z domów po pandemii, aby stali się bardziej 

aktywni. Dodała, że jest zapewnienie Pana Burmistrza, że będą uruchamiane godziny sportu na boiskach osiedlowychz 

fachowa opieką. Zapytała, czy udałoby się zorganizować coś na siłowniach zewnętrznych.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że należy podziękować za to, ile udało się zrobić dla mieszkańców. 

 

Radny P. Kusiakiewicz podziękował za obszerny raport, który bardzo dogłębnie przedstawia również nasze problemy. 

Powiedział, że w ostatnich latach widzimy bardzo duży rozwój budownictwa wielorodzinnego. Inwestorzy wypytują, czy 

Miasto dysponuje jeszcze gruntami, na których mogliby budować kolejne bloki. W najbliższych latach, firma Famot 

przewiduje zatrudnienie kilkuset osób, dlatego potrzeba budowy kolejnych mieszkań. Zapytał, czy Burmistrz widzi 

potrzebę, wzorem innych miast, aby wykupić kamienice w Śródmieściu. Niektóre budynki stają się opuszczone i być 

może dobrze by było, aby Miasto przejmowało takie budynki, remontowało i wynajmowało jako mieszkania socjalne lub 

komunalne.  

Raport przedstawił nam również informację, że w ciągu ostatnich 6 lat odeszło około 50 nauczycieli. Czy to jest 

spowodowane tym, że zmniejszyła się liczba dzieci, czy mało atrakcyjną ofertą tego zawodu? Młodzi ludzie nie chcą 

przystąpić do tego zawodu, ponieważ są niskie wynagrodzenia. Zapytał, czy widać w naszym mieście takie zagrożenia.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że mamy bardzo dużą bazę sportowo-rekreacyjną. Największym i najlepszym partnerem, 

aby zapełnić te obiekty są organizacje pozarządowe. Organizacje, które funkcjonują na terenie Miasta i Gminy Pleszew 

spełniają swoja funkcję. Jesteśmy ostrożni w finansowaniu sportu nieamatorskiego. Podstawowym zadaniem gmin jest 

finansowanie sportu dzieci, młodzieży i amatorów. Państwo powinno się tym zając i wprost zakazać finansowania poprzez 

promocję, czy w inny sposób sportu zawodowego. Miasto i Gmina Pleszew dofinansowuje Stal Pleszew, KS Kosz, ale 

jest ono głównie po to, aby zaspokajać elementarne potrzeby związane ze zdrowiem, rekreacją. Burmistrz dodał, że jest 

pod wrażeniem tego, co robi Stal Pleszew. Jest to wielosekcyjny klub, w którym trenuje około 350 dzieci, ale 203 osoby 

są z Pleszewa, 71 z gminy Pleszew, a 84 osoby dojeżdżają z innych gmin powiatu pleszewskiego. Pokazuje to, że praca 

z dziećmi i młodzieżą jest na wysokim poziomie. W okresie wakacji chcemy, aby nowo wybudowane Orliki wypełniły 

się dziećmi. W wakacje będą również dostępne warsztaty w sołectwach dla seniorów.  

Pytanie, ile zostało posadzonych drzewa w mieście a ile na wsi jest wtórne. Powinniśmy traktować miasto i wioski jako 

całość. Wszystkie zebrania wiejskie poświęciliśmy na to, aby tłumaczyć, że podział na miasto i wieś jest wtórny. Takie 

pytanie jest bezzasadne.  

Niektóre przekroje rur m.in. w Suchorzewie są zbyt małe, aby obsłużyć miejscowości rozbudowujące się. Problemem 

pozostają pojedyncze nieruchomości usytuowane z dala od sieci wodociągowej, gdzie Przedsiębiorstw Komunalne nie 

jest w stanie zapewnić przy takim rozbiorze wody jakości wody.  

Wszystkie ścieżki rowerowe, które są robione przez Miasto i Gminę Pleszew łącznie z tymi, na które są ogłaszane lub 

rozstrzygane przetargi, są asfaltowe. Dofinansowujemy Powiat i rzeczywiście ul. 70 Pułku Piechoty mogła być zrobiona 

w asfalcie.  

Burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o Budżet Obywatelski to jest nastawiony sceptycznie, ze względu na to, jak się 

odbywał w latach poprzednich, ale też ze względu na to, jaka jest sytuacja finansowa.  

Jeżeli chodzi o ławki, to robimy bazę potrzebnych ławek. Pani Burmistrz jest w kontakcie z seniorami, którzy wskazują 

w jakich miejscach powinny się one znajdować.   

Mamy wstępna koncepcję w związku ze strażnicą OSP. Jesteśmy na etapie konsultacji z OSP oraz trwa dyskusja nad 

możliwościami i oczekiwaniami.  

Zmieniamy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na OHP. Będzie później decyzja, czy pójdzie na sprzedaż 

na budownictwo wielorodzinne. Kamienice to ciekawe rozwiązanie. Bierzemy pod uwagę, aby faktycznie odkupić od 

niektórych właścicieli kamienice w centrum. Nie ma niestety mowy o robieniu w kamienicach mieszkań socjalnych 

zwłaszcza w centrum miasta. Chcemy pokazać na przykładzie Sienkiewicza 35, że można żyć w bardzo komfortowych 

warunkach w centrum miasta.  

W oświacie są to bardziej przejścia na emerytury. Kwestia wynagrodzeń pozostaje w tle. Na razie nie mamy sytuacji 

związanych z masowym odchodzeniem, jak w większych miastach. Jest to głównie spowodowane redukcja oddziałów.  

Burmistrz powiedział, że zawsze bezpiecznie podchodzi do podziału miasto – wieś, dlatego, że siłą miasta jest silna gmina, 

a siłą gminy jest silne miasto. Za chwile rozpoczną się prace nad budowa parkingu na ul. Ogrodowej i będą te miejsca 

parkingowe dedykowane w 80% dla mieszkańców wsi, mimo, że są zlokalizowane w mieście.  

 

Radny D. Dryjański przeprosił za zadanie niestosownego pytania. Dodał, że nigdy nie dzielił miasta od wsi. Jesteśmy 

mocną i silną gminą, jak jedna rodzina.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania 
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Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala - Kałużna poddała pod głosowanie uchwałę  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 18 głosach za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 3 radnych nieobecnych 

podjęła uchwałę nr XLVI/453/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania za rok 

2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (3) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński 

 

Burmistrz A. Ptak podziękował i powiedział, że wotum zaufania jest dla wszystkich. Jest to sukces wielu osób.   

 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021: 

 

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że o finansach samorządowych można powiedzieć jednym zdaniem: było dobrze, jest 

trudno, a może być źle.  

Burmistrz na podstawie prezentacji omówił wykonanie budżetu za rok 2021. Powiedział, że jesteśmy już po okresie, w 

którym rosły dochody każdego roku oraz po okresie, w którym Pani Skarbnik zakładając budżet miała pewność, że PIT-

y założone 1 stycznia wzrosną o 2-3 mln zł. Teraz jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, w której jest duża niepewność.  

Teoretyczny obraz stanu finansów publicznych gmin za 2021 roku jest zafałszowany. Jest to wykonanie księgowe, 

teoretyczne, natomiast nie odzwierciedla stanu faktycznego. Tak naprawdę prostymi ruchami księgowymi nieprawidłowo 

pokazuje się stan finansów gmin, samorządu terytorialnego.  

Rok 2021 to rok graniczny. Do 2022 roku obowiązywał zupełnie inny system finansowania, który w dużej mierze opierał 

się na PIT-ach i dobrej sytuacji gospodarczej, która z roku na rok wzrastała. 

 W 2021 roku był błąd Ministra Finansów. Przyjął on wykonanie PIT-u z maja za rok 2021 a nie z wykonania budżetu. 

To jest 5 mln zł. Była również duża skala jednorazowych i niesystemowych dochodów gmin. Oprócz 8 mld zł na 

subwencję, poszły też 3 mld zł na wydatki wodociągowo – kanalizacyjne dla najsłabiej zwodociągowanych gmin. 

Klasyfikacja budżetowa nie jest dostosowana do zmian oraz pogorszeniu ulegają dochody i wydatki bieżące, które w 

przyszłości będą miały odzwierciedlenie w wydatkach majątkowych.  

W 2020 roku już zmienił się PIT. W 2021 roku powstał nagły skok poprzez księgowy zabieg, spowodowany subwencja 

8 mld zł. Rok 2022 jeszcze nie będzie zły, natomiast mogą pojawić się pierwsze problemy. Pierwsze załamanie finansów 

gmin było już w latach 2008-2010. W roku 2022 widać radykalny spadek dochodów gmin. Wszystkie dochody bieżące 

obniżają się, a wydatki bieżące wzrastają.  

Luka w oświacie to dopłaty z budżetu, dosyć ostry wzrost od 2016 roku. Jeżeli jest zdecydowanie więcej dochodów 

bieżących od wydatków, to znaczy, że gmina jest w dobrej kondycji, może zaciągać kredyty i je spłacać. W roku 2021 

poszła do góry nadwyżka operacyjna, spowodowana ruchem księgowym. Mówi się o subwencji rozwojowej, która ma 

wpłynąć do gmin i być może to „czarnowidztwo” zostanie zlikwidowane.  

Rok 2021 był dobrym rokiem. Burmistrz powiedział, że zgadza się z tym, że PIT w Polsce jest za wysoki, natomiast nie 

ma systemowej reformy budżetów samorządów.  

W ostatnich 3 latach mieliśmy nadwyżki, wpływy również nam wzrastały. Planowaliśmy 176 tys. zł, a wykonaliśmy 165 

tys. zł. Głównie nie udało nam się wykonać wydatków majątkowych w kwocie 4 mln zł. Te zadania zostały przeniesione 

na rok 2022. Najwięcej pieniędzy przeznaczyliśmy na pomoc społeczną ponad 57 mln zł, oświatę – ponad 42 mln zł, 

gospodarkę komunalną – ponad 11 mln zł.  



12 

 

W 2018 roku z naszych dochodów musieliśmy wydać prawie 4 mln zł, a w 2021 ponad 5,5 mln zł. 

 W latach 2018-2021 jest to 18 mln zł. Gorsza sytuacja jest w oświacie. Różnica między subwencją a wydatkami w 2018 

roku wynosiła 13 mln zł, w 2019 – 14,6 mln zł, w 2020 – 15,3 mln zł, a w 2021 – 18,2 mln zł. Jeżeli chodzi o wydatki 

majątkowe, to najwięcej poszło na gospodarkę komunalną (zakup i objęcie udziałów z PK).  

W 2021 roku rozpoczęliśmy budowę ścieżek rowerowych, inwestycji związanych z edukacją, mieszkalnictwa. 

Wykonaliśmy również drogi. Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą ok. 24%. Nie 

ma w tym zakresie niebezpieczeństwa. Cały czas jesteśmy na bezpiecznym poziomie zobowiązania finansowego do 

wykonania dochodów ogólnych. Udział kształtuje się od 29% w 2018 roku do 24%. Mieliśmy rekordową nadwyżkę 

operacyjną 22 mln zł. W 2018 r. nadwyżka wynosiła 17 mln zł, w 2019 r. – 22 mln zł, w 2020 r. – 18 mln zł, w 2021 r. – 

22 mln zł, a planowana na rok 2022 – niecałe 2 mln zł. Regionalne izby obrachunkowe zwykle wstrzymywały się od 

komentowania sytuacji finansowych gmin, a teraz zaczynają sygnalizować problem.  

Burmistrz podziękował za uwagę i powiedział, że ma nadzieję, że sytuacja się poprawi.  

 

b) przedstawienie sprawozdania finansowego 

 

Skarbnik A. Baurycza na podstawie prezentacji omówiła sprawozdanie finansowe. Powiedziała, że gminy gromadzą 

dochody publiczne oraz wydatkują środki na zadania często niezyskowne, ale niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania społeczności lokalnej. Z tego względu są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z 

przepisami Ustawy o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi dostosowanymi do specyfiki sektora publicznego. 

Środki pieniężne uczestniczące w tych operacjach stanowią istotną część transferów całej gospodarki. Jednym z 

obowiązków spoczywającym na każdej jednostce, podlegającym Ustawie o rachunkowości jest sporządzenie 

sprawozdania finansowego. W przypadku jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych sporządzenie odbywa 

się zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o rachunkowości oraz na podstawie rozporządzenia w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości i planów kont. Elementów sprawozdania jest 5. Jednym z nich jest bilans z wykonania budżetu 

gminy. Jest on sporządzany na podstawie ksiąg Miasta i Gminy Pleszew. Sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym 

i daje nam odpowiedź jak wypracowaliśmy wynik za dany rok budżetowy. Kolejne elementy sprawozdania to łączny 

bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian funduszu i informacja 

dodatkowa. Te cztery sprawozdania są przygotowywane w oparciu o sprawozdania jednostkowe przygotowane przez 

nasze jednostki budżetowe. Jeżeli chodzi o bilans to sprawozdanie podstawowe, które daje nam odpowiedź na wielkość 

struktury majątku  i źródeł jego finansowania, jak się ukształtowały na moment bilansowy.  

W przypadku łącznego rachunku zysków i strat i łącznego zestawienia zmian w funduszu – są to sprawozdania 

rozszerzające do bilansu. Łączny rachunek zysków i strat daje nam odpowiedź, jaką uzyskaliśmy wielkość wyniku 

bilansowego. Łączne zestawienie zmian w funduszu daje nam odpowiedź, jakie zmiany zaistniały w danym roku 

budżetowym w zakresie funduszu. Informacja dodatkowa to doszczegółowione informacje. Bilans z wykonania budżet 

ma całkiem inny układ niż bilans podstawowy. Bilans składa się ze środków pieniężnych, należności, zobowiązań i 

aktywów netto. Wynik wykonania budżetu może być nadwyżką budżetową albo deficytem. W przypadku roku 2021, 

udało nam się wypracować ten wynik w wysokości 1 890 898 zł. Jest on niższy niż w roku 2020 i jest to różnica pomiędzy 

wypracowanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w danym roku. Środki pieniężne to kwota 31 mln zł, ale część 

kwoty już jest blokowana, przeznaczona na jakiś cel. Mamy w tej kwocie 5 761 57 zł, jest to związane z Rządowym 

Funduszem Inwestycji Lokalnych. Dostaliśmy tę kwotę w 2020 r. na realizację zadania Zespół Szkół w Lenartowicach. 

Kwota 295 tys. zł to niewykorzystane środki w ramach gospodarki odpadami, które w tym roku były przywracane do 

budżetu. Kwota 373 tys. zł to środki niewykorzystane w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, 855 

tys. zł to środki przeznaczone na wydatki niewygasające. Wydatki niewygasające, które ustanawialiśmy w grudniu 2021 

r. dotyczyły zadań w zakresie Laboratoriów Przyszłości. Gmina otrzymała te środki na koniec roku i nie była w stanie ich 

wydatkować. Kwota 116 tys. zł dotyczy zwrotu dotacji, które rozliczane są do 31 stycznia i pozostają na koncie bankowym 

gminy, 1 870 000 zł dotyczy subwencji oświatowej, którą dostajemy w grudniu na wypłaty styczeń roku następnego w 

jednostkach oświatowych. Na kwotę tych środków wpływ w 2021 roku miała również subwencja rozwojowa, którą 

otrzymaliśmy na koniec roku i występują one w 2021 roku jako dochody bieżące. Pozostają na naszym koncie bankowym, 

a w roku kolejnym pojawiają się jako przychody. To powoduje, że sytuacja finansowa gmin i finansowanie w gminie się 

zmienia.  

W 2022 roku nie mamy dochodów, mamy środki na rachunku bankowym, ale one są już przychodami. Jeżeli chodzi o 

należności to na ich kwotę składają się należności od budżetu (1 230 000 zł). Są to kwoty ze starego rozliczania udziału 

w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Jest to ostateczne rozliczenie, które dostaliśmy w roku 

2022. Zgodnie z zasadą memoriału, dotyczą one starego roku, więc są prezentowane. Kolejna pozycja to pozostałe 

należności (21 tys. zł). Dotyczą one środków, które jednostki budżetowe przekazują w styczniu za rok 2021 w związku z 

rozliczeniem podatku należnego. Na kwotę rozliczeń międzyokresowych przypadają zobowiązania z tytułu obsługi 

zadłużenia, czyli odsetki, które płacimy w styczniu za grudzień poprzedniego roku. Zobowiązania dotyczą zadłużenia 

gminy. Na pozycję aktywów netto składają się: wynik wykonania budżetu, wynik na operacjach niekasowych (rozliczenia 
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w zakresie centralizacji VAT), wydatki niewygasające, skumulowane wyniki (wcześniejsze lata), rozliczenia 

międzyokresowe (1 870 000 zł – subwencja oświatowa, którą otrzymujemy w grudniu na rok następny).  

Do sprawozdawczości łącznej wchodzą wszystkie nasze jednostki  budżetowe, czyli Urząd Miasta i Gminy Pleszew, 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, 6 placówek szkolnych i 3 placówki 

przedszkolne. Wszystkie jednostki mają obowiązek przygotowania sprawozdań finansowych do 31 marca za rok 

poprzedni. Jednostki budżetowe nie posiadają osobowości prawnej. Rozliczają się z budżetem metoda brutto, czyli na 

wydatki musza pobrać środki, a jeżeli ich nie wykorzystają to muszą je zwrócić do budżetu. Wszelkie wypracowane 

dochody mają obowiązek odprowadzenia na konto budżetu. Jednostki są wyposażone w majątek. Swoją działalność 

prowadzą na podstawie przyznanego i zatwierdzonego panu finansowego i mogą pozyskiwać składniki majątkowe  

w ramach realizacji planu finansowego.  

W łącznym bilansie są zastosowane wyłączenia w zakresie należności i zobowiązań, ponieważ na koniec roku mogą one 

występować pomiędzy jednostkami. Aktywa dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe. W aktywach trwałych mamy 

majątek rzeczowy i należności długoterminowe, związane z decyzjami spłacanymi w okresie dłuższym niż rok i 

długoterminowe aktywa finansowe, czyli wszystkie kwoty dotyczące udziałów w spółkach. Na majątek obrotowy składają 

się zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe. W przypadku jednostek budżetowych,  

w aktywach krótkoterminowych są środki pieniężne. W przypadku naszych jednostek jest to około 600 000 zł dotyczy 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jeżeli chodzi o fundusz w pasywach, to do niego jest sprawozdanie 

uzupełniające, a w przypadku wyniku finansowego jest uzupełniające sprawozdanie dotyczące rachunku zysków i strat. 

W pasywach są również zobowiązania z tytułu  dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego 

wynagrodzenia oraz sumy depozytowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeżeli chodzi o udział majątku 

trwałego, to w przypadku gmin, z uwagi na to, że całość jest finansowana z budżetu, to zawsze złota reguła jest zachowana, 

ale dotyczy to tylko sfery finansów publicznych. Struktura w 2021 roku i 2020 roku się za dużo nie różni. Jest to związane 

z tym, że specyfika działalności jednostek samorządu wynika z ich misji oraz zadań. Nie są to jednostki nastawione na 

osiągnięcie zysku, tylko na zaspakajanie potrzeb społeczności lokalnej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 

jednostkę należy oceniać pod kątem efektywności, gospodarności i oszczędności.  

Kolejnym sprawozdaniem jest łączny rachunek zysków i strat. Z tego sprawozdania możemy ustalić strukturę przychodów 

i kosztów, jakie w ciągu roku zaistniały. W przypadku przychodów, jest spadek 2 mln zł, z tym, że ten spadek nie jest dla 

nas wiążący, ponieważ dotyczy on środowiska zewnętrznego, przepływów transferowych. Świadczenie „Dobry start” 

zostało przeniesione na Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, w związku z tym, gmina nie ma już tego wpływu. Jeżeli 

chodzi o rok 2020, to były wybory prezydenckie, których nie mamy w 2021 roku. W porównaniu do roku ubiegłego, 

wzrosły nam koszty. Jest to związane z tym, że mamy nowe zadanie. Jest to uruchomienie linii transportu lokalnego PL. 

Są tutaj tez wzrosty w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. W przypadku działalności operacyjnej dotyczącej majątku 

mamy spadek, dlatego, że w roku 2021 mieliśmy mniejszy plan, jeżeli chodzi o wykonanie dochodów ze sprzedaży 

majątku. Koszty, które wzrosły są związane z tym, że w roku 2021 mieliśmy większe koszty związane z odszkodowaniami 

opłacanymi na rzecz osób fizycznych,  a także prawnych. Mieliśmy również wyższe koszty w zakresie dochodzenia 

należności. Ostateczny wypracowany zysk to 31 088 000 zł łącznie w całej gminie.  

Zestawienie zmian funduszu jest przygotowywane na podstawie sprawozdań jednostkowych z jednostek. Sprawozdanie 

to zawiera zwiększenia oraz zmniejszenia oraz uwzględnia wynik finansowy z roku sprawozdawczego. Stanem 

wyjściowym mamy 219 mln zł, które zostały zwiększone o 314 mln zł. W tym jest zysk za rok ubiegły w wysokości 130 

mln zł, zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 164 ml zł. Wydatki są niższe od sprawozdania z wykonania budżetu 

z uwagi na to, że mamy zawieszoną kwotę 855 150 zł na wydatki niewygasające. Nieodpłatanie otrzymane środki trwałe 

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymaliśmy grunty na terenie Pleszewa oraz Zawidowic, Grodziska, Bógwidz, 

Rokutowa, Jankowa, Pacanowic. Otrzymaliśmy również od Starosty Powiatowego grunty pod ścieżki rowerowe przy ul. 

Ogrodowej, Zamkowej i Słowackiego oraz aktem notarialnym od osoby prywatnej- nieruchomość gruntową i boisko 

sportowe z zadaszeniem. Zmniejszeń w funduszu mamy na kwotę 287 mln zł i składa się na nią strata za rok ubiegły (92 

mln zł), zrealizowane dochody budżetowe (167 mln zł), dotacje na inwestycje (23 mln zł), wartość z tytułu sprzedaży 

nieruchomości. W roku 2021 było przekazanie projektu budowlanego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad oraz przekazanie dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej nieruchomości w Bógwidzach. Odbyło się to na 

podstawie postanowienia Sądu w wyniku zasiedzenia tej nieruchomości. Jeżeli chodzi o wynik finansowy to jest zysk i 

strata. Strata dotyczy wszystkich pozostałych jednostek za wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy Pleszew i jest to związane 

z technicznym rozliczeniem, jeżeli chodzi o pozostałe jednostki w zakresie metody finansowania brutto. Te jednostki nie 

mają na tyle wypracowanych dochodów w porównaniu do urzędu miasta. Fundusz za rok 2021ukształtował się na 

poziomie 277 mln zł.  

 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z 

informacją o stanie mienia i objaśnieniami 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że sprawozdanie podlega badaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład 
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Orzekający w dniu 25 kwietnia 2022 r. uchwałą Nr SO 2/0954/152/2022 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami wydał w 

zakresie wykonania budżetu opinię pozytywną.  

 

d) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej J. Molska odczytała uchwałę Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że Komisja 

Rewizyjna, w pięcioosobowym składzie po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny realizacji budżetu Miasta i Gminy za 2021 r.,  

w tym zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z przebiegu wykonania budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew za 2021 r., sprawozdaniem finansowym za 2021 r., informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i 

Gminy Pleszew według stanu na dzień 31grudnia 2021 r. oraz uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew 

za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami oraz kierując się kryteriami legalności, rzetelności, 

gospodarności oraz celowości w odniesieniu się do wybranych zadań inwestycyjnych, weryfikacji wykonania wydatków 

funduszu sołeckiego, badania wykonania dotacji dla instytucji kultury, sprawozdań finansowych, poprawności danych, 

sprawozdań finansowych, poprawności danych, informacji o stanie mienia komunalnego, działań podejmowanych celem 

poprawy ściągalności zaległości, a także wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz Skarbnika 

Miasta  

i Gminy Pleszew, Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2021 r. Wobec powyższego, Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej w Pleszewie w głosowaniu jawnym, jednomyślnie, w pełnym składzie przyjęła uchwałę Nr 

1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pleszewie wnosi o 

udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew absolutorium za 2021 r.  

 

e) przedstawienie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala-Kałużna postanowiła odczytać końcową sentencję opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Pleszewie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew absolutorium za rok 2021 jest 

uzasadniony. 

Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021. 

 

f) dyskusja 

 

Radny G. Jenerowicz zapytał o dział Oświata i relacji między subwencją a wydatkami. Subwencja oświatowa to prawie 

24 mln zł, a wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji w szkołach to 21,5 mln zł. Czy to jest ta 

relacja między subwencją a wynagrodzeniami pracowników szkół?  

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że strona 25 dotyczy szkół podstawowych. Trzeba brać pod uwagę w całości dział 

801, jeżeli chodzi o wydatki, które się pojawiają w oświacie. Wtedy z każdego działu wynagrodzenia są składowymi do 

całości. Subwencja nie starcz na pokrycie wynagrodzeń. W 2021 roku wynagrodzenia i pochodne wynosiły 29 mln zł 

łącznie w całym dziale 801. 70% wydatków, jakie ma gmina to wynagrodzenia. Subwencję otrzymaliśmy w kwocie 23 

mln zł.  

 

Radny G. Jenerowicz zapytał, czy jako wydatki oświatowe liczymy cały dział 801, czy przedszkola nie są w to wliczane. 

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że przedszkola nie są wliczane.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że wydatki na wynagrodzenia to 29 mln zł. To jest razem z wynagrodzeniami w 

przedszkolach? 

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że jest to zliczone z przedszkolami. Jeżeli chodzi o przedszkola to dostajemy 

dotację na utrzymanie przedszkoli powyżej 1 mln zł.  
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Radny G. Jenerowicz zapytał, czy w takim razie subwencja oświatowa w kwocie prawie 24 mln zł na wynagrodzenia 

pracowników szkół i administracji by wystarczyła? Nie jest w stanie pokryć przedszkoli?  

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że subwencja oświatowa nawet nie wystarcza na wynagrodzenia nauczycieli.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że jak patrzy na cale zestawienie na wynagrodzenia pochodne nauczycielki oraz 

pracowników administracji i obsługi to wychodzi 21 408 000 zł. Zapytał, czy czegoś nie doliczył do kwoty. Podał, jakie 

paragrafy ujął w obliczeniu: 401 - wynagrodzenia, dodatkowe - 404, składki ZUS i Fundusz Pracy.  

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że na kolejnej sesji przestawi dane szczegółowe w tym temacie.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że radny G. Jenerowicz chce wiedzieć, jakie są wydatki na edukację  

z wyłączeniem przedszkoli, a jakie otrzymujemy środki z tytułu subwencji.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że chodzi konkretnie o wynagrodzenia i subwencję.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna powiedziała, że szczegółowo zostanie to przedstawione na koniec sesji.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że rok 2021 był rokiem pandemii. Dużo pieniędzy dodatkowych wydaliśmy na pandemię, 

natomiast to co było zaplanowane zostało przez Pana Burmistrza wykonane. Powiedziała, że wnioskowała razem z radną 

E. Hylą o odnowienie figurki Matki Boskiej i się to udało. Podziękowała za renowację figury.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że dopłacamy do Domu Pomocy Społecznej. Zapytała, na co są przeznaczane pieniądze i ile 

osób przebywa w Domu Pomocy.  

Radna dodała, że mamy Burmistrza, który swoją funkcję traktuje jako opiekun i przywódca. Myśli on wydarzeniami dnia 

dzisiejszego, ale ma też wizję na przyszłe lata. Umie wysłuchać mieszkańców, jest kontaktowy. W naszej gminie są 

sukcesy małe i duże. Podziękowała Burmistrzowi i zastępcom oraz Radzie Miejskiej i pracownikom. Zieleń, która nas 

otacza jest priorytetem.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że w imieniu Miłośników Ziemi Pleszewskiej podziękował za wszystkie inwestycje 

Burmistrzowi, zastępcom oraz pracownikom Urzędu, a także za fundusz sołecki, który jest zawsze wykonany oraz za 

skanalizowanie miejscowości, siłownie zewnętrzne, dofinansowanie do dróg i chodników powiatowych. Podziękował 

także w imieniu mieszkańców Suchorzewa i Piekarzewa za położenie światłowodów. Klub Radnych Miłośników Ziemi 

Pleszewskiej jest za udzieleniem Burmistrzowi absolutorium.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej umieszczamy w Domu Pomocy osoby, 

które są zależne i nie są samodzielne oraz nie mogą przebywać samodzielnie w domu. Rocznie takich osób jest około 30-

40. Kwota za rok 2021 jest prawdopodobnie niższa niż kwota, którą będziemy mieli uiścić w bieżącym roku. Największe 

koszty generują kwoty, które musimy uzupełnić do kwot, które powinni regulować nasi pensjonariusze. Kwota za każdą 

osobę to ponad 5 200 zł. Są to kwoty nieosiągalne dla osób, które są tam umieszczone.  Na pewno ta kwota będzie rosła 

z uwagi na koszty bieżące i inflację, ale także będzie rosła liczba osób w ośrodku.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że jeżeli chodzi o inwestycje to musimy wszyscy sobie nawzajem 

podziękować, bo nie jest to tylko decyzja Burmistrza, ale również Rady. Dodała, że Klub jest zadowolony ze współpracy 

i chce ją kontynuować. Radna powiedziała, że jej Klub także będzie głosował za udzieleniem absolutorium.  

 

g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 19 głosach za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 2 radnych nieobecnych 

podjęła uchwałę nr XLVI/454/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.  

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala – Kałużna poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 19 głosach za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw, 2 radnych nieobecnych, 

podjęła uchwałę nr XLVI/455/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 

2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021. 

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Burmistrz A. Ptak podziękował za współpracę.  

 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej 

Wsi 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi.  

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/456/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

b) nadania nazw drogom wewnętrznym 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

nadania nazw drogom wewnętrznym.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, 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 (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/457/2022 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym. Uchwała stanowi 

załącznik nr 6 protokołu. 

 

c) zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz 

w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie 

ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, 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 (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/458/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. 

Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew 
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Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława 

Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (18) 

Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, 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 (1) 

Grzegorz Jenerowicz 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/459/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.  

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/460/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala -Kałużna zapytała, jak można przygotować taką uchwałę, skoro ceny paliw się ciągle 

zmieniają.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że obowiązek ustalania średnich cen paliw ciąży na nas od 3 lat. Musimy podjąć 
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decyzję, aby rodzice, którzy zdecydują się dowozić swoje dzieci samodzielnie do szkół wiedziały jaką kwotę będą z nami 

rozliczać. W zeszłym roku dotyczyło to jednego ucznia.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023.  

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/461/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i 

Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

g) zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Pleszew 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i 

Gminę 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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/462/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”, 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 
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udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”, 

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/463/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 

na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

i) zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia 

spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce 

Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych 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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/464/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań 

własnych Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że z racji tego, że otrzymaliśmy dotację są zwiększane dochody. Jest też rozliczenie 

w zakresie Projektu Smart po wydatkach bieżących, jaki majątkowych. W związku z tymi zmianami jest aktualizacja 

załącznika nr 1 części finansowej oraz części załącznika nr 2 dla przedsięwzięć.   

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2034.  

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Piotr Hartleb, Elżbieta 

Hyla, Grzegorz Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

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

Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Głosowano w sprawie: 

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

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/465/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2034. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/466/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 

rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

l) zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że uchwała dotyczy tylko jednego elementu. W związku z tym, że musimy 

udzielić gwarancji spółce PTBS, a nie mieliśmy takich możliwości poprzez obowiązującą uchwałę, zmieniamy przepis w 

uchwale. Te gwarancje dotyczą budowy budynków na osiedlu Mieszka I.  

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. 

 

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, Piotr Hartleb, 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 

NIEOBECNI (2) 

Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVI/467/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała stanowi załącznik nr 

16 protokołu. 

 

11. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że wszyscy dostali pismo Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego. Dodała, że w związku z tym zobowiązuje 

do załatwienia tej sprawy Komisję Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. Jeżeli nie 

podejmiemy negatywnej uchwały to znaczy, że przyjmujemy projekt audytu pozytywnie.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że dokument z wyliczeniami dostarczymy po sesji.  

Radna J. Molska powiedziała, że dokładamy 100 tys. zł na dofinansowanie do źródeł ciepła. Zapytała, czy to 100 tys. zł 

wystarczy tylko na wnioski, które są już złożone, czy będziemy mieć jakiś zapas.  

 

Radna R. Garsztka powiedziała, że na Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 

przygotowaliśmy apel do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego. Radna oczytała apel, który dotyczy cen opału oraz 

zagrożeń, jakie mogą wyniknąć ze względu na drogi węgiel. Dodała, że chcemy wysłać ten apel także do Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska w Warszawie. Jeżeli radni chcą to mogą podpisać apel.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że w trakcie sesji otrzymał sms-a od osoby, która słucha transmisji sesji. Pan prof. 

Wojcieszek powiedział, że mamy o 4 razy za dużo pozwoleń na  sprzedaż alkoholu. Mamy również monopol, który jest 

czynny 24h. Mieszkaniec napisał w treści sms-a, że bardziej by się cieszył, jakby apteki były otwarte 24h.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że z raportu gminy dowiedzieliśmy się, jak ważna funkcję spełnia Straż Miejska. 

Mieszkańcy zgłaszają radnym potrzebę zwiększenia dostępności, gdyż czasami bardzo długo czekają na interwencję. 

Dodał, że widzi potrzebę doposażenia Straży Miejskiej o jeszcze jeden samochód. Powiedział, że ma nadzieję, że jeszcze 
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w tym roku uda się przeprowadzić przetarg, a jeżeli nie to można by rozważyć zakup dwóch rowerów dla strażników. W 

Paryżu Straż Miejska poruszała się na rolkach.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że na styku ul. Batorego i ul. Wojska Polskiego został usunięty słup ogłoszeniowy. Czy 

jest jakaś nowa lokalizacja tego słupa? Jak wygląda sytuacja przetargu osiedla Wojska Polskiego na place zabaw? 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że jeżeli chodzi o apteki, to dyżury 24h to ciężka sprawa. Na każdej 

zamkniętej aptece było napisane, która jest czynna w danym momencie. Nie ma już tych napisów. Radna powiedziała, że 

jeździła od apteki do apteki, aby ustalić, która może być czynna. Ustaliła, że apteka obok kościoła na Rynku jest czynna 

w każdą niedziele za wyjątkiem niedzieli świątecznej. Należy zwrócić uwagę właścicielom aptek, aby wywieszali 

informacje, jaka apteka jest czynna.   

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że dotacje do źródeł ogrzewania w kwocie 100 tys. zł już nie pokrywają wszystkich 

złożonych wniosków.  Jesteśmy na etapie rozstrzygania kolejnych przetargów, które pokazują nam, że nie mamy 

oszczędności. W związku z tym, dofinansowanie kolejnych źródeł ciepła stoi pod znakiem zapytania. W budżecie mamy 

kwotę 500 tys. zł na dofinansowanie np. dróg powiatowych, a wiemy, że kilka dróg powiatowych zostaje już rozstrzygana 

albo realizowana i na pewno dojdzie tam do zwiększenia wydatków. Myślimy, że w sierpniu rozstrzygniemy największe 

przetargi i b będziemy widzieć czym dysponujemy. Jeżeli chodzi o Wojska Polskiego to projekt jest gotowy. W 

poniedziałek mamy spotkanie z Przedsiębiorstwem Komunalnym, które odpowie nam na pytanie w jakim zakresie musi 

być wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

Nie ma raczej możliwości zakupu nowego samochodu. Jeżeli będzie wola Straży Miejskiej, to możemy zakupić rower.  

Słup ogłoszeniowy jest w Przedsiębiorstwie Komunalnym. Jeżeli jest potrzeba, to możemy znaleźć nowa lokalizację. Na 

słupach jest coraz mniej informacji, które są adresowane do mieszkańców przez instytucje publiczne. Jesteśmy na etapie 

powrotu do „pisku”, czyli wysyłania mieszkańcom wiadomości sms.  

Jeżeli chodzi o apteki, to jest to bardzo istotny problem. Spróbujemy zwrócić się z tym do Powiatu i sprawdzić, czy coś 

możemy z tym zrobić.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że jeżeli chodzi o apel to można by wysłać takie pismo do Pana 

Premiera oraz posłów. Dodała, że, aby zaoszczędzić polskie lasy może Pan Premier znalazłby jakieś środki unijne, których 

na razie nie chce wziąć. Powiedziała, że wie, że skutek będzie mierny.   

Przewodnicząca zamknęła obrady XLVI 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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Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XLVI/453/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum 

zaufania za rok 2021, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLVI/454/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLVI/455/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew 

za rok 2021, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLVI/456/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XLVI/457/2022 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XLVI/458/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina 

Pleszew, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XLVI/459/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr XLVI/460/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 

na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 

konsultacji, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr XLVI/461/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie 

Pleszew na rok szkolny 2022/2023, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr XLVI/462/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i 

przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

Załącznik nr 12 – uchwała nr XLVI/463/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko”, 

Załącznik nr 13 - uchwała nr XLVI/464/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych 

Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 14 – uchwała nr XLVI/465/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2034, 

Załącznik nr 15 – uchwała nr XLVI/466/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022, 

Załącznik nr 16 – uchwała nr XLVI/467/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

 


