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Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr XLVII/2022 

 

 

XLVII sesja w dniu 7 lipca 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 7 lipca 2022 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 09:10 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Otwarcia XLVII sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kusiakiewicz, który stwierdził, że na sali 

znajduje się 16 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Sesja jest nadzwyczajna, zwołana na wniosek 

Burmistrza Miasta i Gminy.  

 

Burmistrz A. Ptak poprosił o zmianę w porządku obrad pkt 3g) – zamiast wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-

2034 to 2022-2035.   

Głównym powodem zwołania sesji są zmiany w budżecie. Chcemy rozstrzygnąć przetargi. Widzimy, że kwoty 

zaproponowane na przetargach znacznie przekraczają środki, które są w budżecie Miasta i Gminy Pleszew. Chcemy 

ogłosić przetargi do niektórych inwestycji, ale po zmianie kosztorysów kwoty są zbyt małe. Na razie z uwagi na ceny 

chociażby ropy nie wróży to zmniejszenia kwot zadań. Chcemy, aby budżet tegoroczny został w całości zrealizowany 

poza jednym zadaniem, którego na pewno w tym roku nie chcemy rozstrzygać – parking przy ul. Kilińskiego.   

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  
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a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w 

sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

b) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I, 

d) określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia 

w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych, 

e) dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji, 

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

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

4. Zamknięcie obrad.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

zmiana do Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 

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

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

b) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków 

od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – 

Etap I, 

d) określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia 

ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych, 

e) dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód 

budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 

Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji, 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

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

4. Zamknięcie obrad.  
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3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

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

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

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

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/468/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała stanowi załącznik 

nr 2 protokołu. 

 

b) przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że dotyczy to fragmentu działki przy boisku sportowym w Kuczkowie. Jesteśmy na etapie 

przejmowania gruntów w Taczanowie Drugim pod boisko oraz w Bronowie. Projekt aktu notarialnego w Taczanowie 

Drugim został przesłany do Ministerstwa Rozwoju Wsi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz zapytał, czy chodzi o działkę w Taczanowie, na której ma powstać boisko 

Orlik. Czy jest szansa na wybudowanie boiska w tej kadencji? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że myśli, że się uda.  

 

Głosowano w sprawie: 

przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/469/2022 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 

179/18 położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uchwała stanowi załącznik 

nr 3 protokołu. 

 

c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I, 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że uchwalamy dzisiaj plan, który dotyczy terenu pod zabudowę mieszkaniową 

w obrębie oddziaływania elektrowni wiatrowej w Korzkwach. Mamy czas do 15 lipca, aby podjąć taką uchwałę. W 

związku z tym wcześniejszy obszar planu, który opracowujemy w tej chwili został wydzielony w taki sposób, aby na 

dzień dzisiejszy można było przygotować plan dla zabudowy mieszkaniowej dla obszaru Korzkwy, został on 

wydzielony wcześniej, abyśmy mogli go dzisiaj uchwalić. Całości nie można było uchwalić z tego względu, że na 

obszarze procedowanego planu są grunty klasy trzeciej i należało uzyskać zgodę Ministra na wyłączenie tych gruntów 

z produkcji rolnej, co obecnie jest w trakcie realizacji. Wniosek jest złożony w Ministerstwie, czekamy na odpowiedź. 

W obszarze tego planu nie ma dróg publicznych. Jest również w tym obszarze jedna działka należąca do gminy.  

Z-ca Burmistrza pokazał na ekranie, gdzie znajduje się działka.  

 

Głosowano w sprawie: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/470/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

d) określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta 

i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z 

wody z sieci wodociągowych, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że być może wprowadzone ograniczenia były zbyt surowe, natomiast po doświadczeniach 

ubiegłego roku stwierdził, że nie można ryzykować, aby doszło do ograniczeń w spożyciu i użyciu wody, jakie było w 

2021 roku. Cały czas dotyczy to ujęcia w Lenartowicach i Tursku. Sytuacja, która miała miejsce w tym roku, różniła się 

zasadniczo od sytuacji, jaka była w roku poprzednim. Różnica była w ciśnieniu, poziomie wody w zbiornikach, zużycia 

godzinowego. Ograniczenia miały wyeliminować potencjalne problemy.  

Przez 99% czasu przez cały rok, źródło w Tursku i w Lenartowicach jest wystarczające dla Miasta i Gminy Pleszew. 

Przychodzą 2-3 tygodnie w roku, w których te dwa źródła nie są wystarczające, aby zaopatrzyć mieszkańców Miasta i 

Gminy. 20 czerwca dobowe zużycie wody wynosiło 3160 m3, a 25 czerwca blisko 5000 m3. Musimy wspomagać się 

ujęciem wody w Bógwidzach. Zakład Wodociągów nie był przygotowany na takie temperatury. Na zbiorniku, który jest 

przy Centralnej Stacji Wodociągowej, który może pomieścić 4000 m3 było zbyt mało wody oraz zbyt późno 

uruchomiono dodatkowe źródło z miejscowości Bógwidze. Kiedy wzrastały temperatury, już dwa, trzy dni wcześniej 

był deficyt wody. Wcześniejsze uruchomienie ujęcia w Bógwidzach spowodowałoby, że nie doszłoby do takiej sytuacji. 

Bez względu na to, że wcześniej uruchomiono by dodatkowe źródło, na pewno jest problem z ujęciem w Tursku oraz w 

Lenartowicach. Trudno oprzeć dostawę wody o dwa źródła, gdy poziom wody będzie cały czas się obniżał. Od 

poniedziałku trwa audyt, który pokaże wstępne ustalenia. Można się spodziewać pewnych konsekwencji i rozwiązań 

systemowych. Codzienna jest analiza zużycia, spożywania wody, produkcji i godzinowego rozbioru wody. W sytuacji, 

która miała miejsce zawsze są zadawane pytania „co przez rok zostało zrobione?”. Zlikwidowano problem wody w 

Kowalewie, ponieważ w międzyczasie uruchomiono hydrofory na ulicy Poniatowskiego. Sytuacja, która miała miejsce 

w Korzkwach i Zawidowicach nie zdarza się już w Kowalewie. Do końca roku zostanie zainstalowana podobna 

hydrofornia na ulicy Szenica, która zlikwiduje problem Korzkiew. Z kolei kwestia Zawidowic to nie taka prosta sprawa. 

Musi być zainstalowane podobne urządzenie już na ujęciu w Lenartowicach. Jest gotowe pozwolenie na budowę studni 
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w Grodzisku, a właściwie jej odtworzenie, ale wydajność tej studni jest niewielka ok 15 m3/h. Lenartowice mają 140, a 

Tursko ok. 40. W przypadku Turska, nie jest to ujęcie tylko na Miasto i Gminę Pleszew, ale też na Gminę Gołuchów. 

Bardziej obiecujący, ale też trudny do prognozowania jest dodatkowy odwiert w Lenartowicach, natomiast musimy mieć 

równy odwiert na odległość do 200 m i trafić w żyłę wody. O ile w Grodzisku mamy tą pewność, bo już trwają próby 

związane z wypompowaniem wody, o tyle w Tursku jest złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o zgodę. Są 

rezerwy na ujęciu w Lenartowicach, ponieważ do tej pory pobieramy 140 m3, a maksymalnie jest do ok. 190 - 200. 

Mówimy tylko o zwiększaniu dostarczania wody, ale nie mówimy o ograniczaniu zużycia wody do podlewania 

ogródków, napełniania basenów. Koszt napełnienia basenu 10 m3 to około 38 zł. Sprawa jest trudna i będzie się 

pogłębiać, bo zasób wody zwłaszcza w Wielkopolsce będzie się obniżał. W związku z tym, należy się liczyć z 

podejściem systemowym do ograniczania zużycia wody. Nie wiemy, czy wprowadzenie dotacji na deszczówkę rozwiąże 

problem, jeżeli nie będzie bodźca finansowego. Skorzystają ludzie świadomi, a nie osoby, które będą chciały 

zaoszczędzić. Ryczałt na wodę na niektórych ogródkach działkowych to około 25 - 30 zł na rok na podlewanie.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że jak w zeszłym roku wyniknął ten problem to pytała, czy Miasto zamierza 

podjąć jakieś kroki. Czy ten audyt w zeszłym roku nie był przeprowadzony?  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że w ubiegłym roku była awaria sieci. Do poprzedniego roku nie było problemu z 

wodą. Reakcja była wcześniejsza, czyli napełnianie pojemników w nocy i dopływ z Bógwidz, natomiast w tamtym roku 

była kwestia awarii i zepsucia pompy na Tursku B. firma się przyznała, zapłaciła Przedsiębiorstwu Komunalnemu, 

pokryła koszt związane z naprawą tej awarii. Oczywiście, wizerunkowo straciliśmy.   

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że wydaje jej się, że nie tędy droga, aby wprowadzać ograniczenia. 

Oczywiście, one w danym momencie muszą być, ale ludzie zajmują się ogródkami, aby mieć warzywa. Nie mogą one 

się zmarnować. Musimy jako Miasto podjąć decyzje, takie aby zabezpieczyć wodę przez cały rok. Dodała, że wie, że 

jest to trudne. Nie możemy się skupić tylko na ograniczeniach. Nie możemy myśleć, że może w przyszłym roku nie 

będzie upałów, a może będą one przez lipiec i sierpień.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że podstawowym zadaniem własnym gminy jest dostarczenie wody do celów bytowych. 

W przypadku ogródków działkowych faktycznie wody nie było przez 2 dni, a formalnie tydzień. Zamknęliśmy wodę w 

niedzielę o godz. 16-17, w środę były intensywne opady deszczu, w piątek ponownie, a w weekend doszło do formalnego 

wycofania tego zarządzenia. Dodał, że w środę padało, a w czwartek dostał telefon od działkowiczów, kiedy będzie 

woda. Pytanie, po co. Oczywiście, to nie zmienia faktu, że woda powinna być w kranach, na działkach. Być może 

rozwiązaniem jest wykopanie studni na ogrodach działkowych nawet na koszt Gminy. Na ogródki działkowe podawana 

jest woda uzdatniona. Trwają analizy, czy wprowadzić, albo nawet sfinansować studnie i zbiorniki na każdym większym 

ogródku działkowym, żeby nie tracić wody uzdatnionej. Płacimy dużo za wodę głównie z uwagi na kanalizację. To jest 

największy koszt. Pewnie z perspektywy czasu, gdybyśmy nie mieli takich doświadczeń, nie podjęlibyśmy takiej 

decyzji, ale nikt nie mógł zagwarantować, że ta sytuacja nie będzie się pogarszała. Burmistrz powiedział, że bierze za 

to odpowiedzialność.  

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że trzeba tę wodę zabezpieczyć, bo tutaj mieliśmy akurat szczęście, że ta 

woda z nieba spadła. Nie możemy liczyć na łut szczęścia, że będzie padać.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że do 22 czerwca bilans wody, czyli produkcja minus rozbiór był dodatni. W czwartek, 

piątek zaczęto pobierać wodę ze zbiorników rezerwowych i trzeba było przekierować wodę z Bógwidz, a nie dopiero w 

sobotę, kiedy rozbiór był zdecydowanie wyższy. Te dwa zbiorniki mogą mieć poziom 7-8 m, a my mieliśmy około 5,5, 

czyli brakowało nam ponad 1/3. W chwili obecnej jest 7,4 – 7,6 m. To nie jest kwestia deszczu, tylko napełnionych już 

basenów. Można powiedzieć, że jest 2,5 tys. gmin i dlaczego w 150, czy w 250 zostały wprowadzone takie ograniczenia 

a w reszcie nie. Z każdym latem tych gmin będzie coraz więcej.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał, jaka jest wydajność ujęcia w Bógwidzach. Dodał, że rozumie, że jest ono uruchamiane jako 

źródło pomocnicze. Jaka jest tam jakość wody? Czy można by na stałe je podłączyć, aby było eksploatowane? Czy są 

na terenie gminy miejsca, na których moglibyśmy szukać nowych ujęć? Czy jest możliwość połączenia wodociągów z 

inną gminą? Powiedział, że musimy zdać sobie sprawę z tego, że odwierty i uruchomienie nowego ujęcia będą dużo 

kosztowały. Za chwilę będziemy musieli rezygnować z niektórych zadań dla podstawowej rzeczy i szukać ujęć. Dodał, 

że ludzie w większości mają ogródki rekreacyjne, podlewają trawę, mają baseny. Do uprawiania warzyw wystarczy w 

zupełności konewka wody. Kiedyś na ogródkach działkowych nie było bieżącej wody. Były za to studnie, które 

wysychały latem, ale czy można by je odbudować i wrócić do tego, albo wybudować chociaż małe zbiorniki retencyjne? 

Co z programem, który miał być uruchomiony w związku ze zbiornikami retencyjnymi?  
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że to nie jest kwestia środków finansowych. Zgodnie stwierdziliśmy rok temu, że możemy 

zrezygnować z jednego, drugiego czy trzeciego zadania, ale dostęp do wody musi być. Są procedury, które trwają. 

Alternatywnych odwiertów nie ma. Mówi się o odtwarzaniu dawnych studni, ale ich wydajność to 5 - 10 m3. Koszt 

odtworzenia nie rozwiąże problemu. Stan tych źródeł oraz wody jest kiepski. Ujęcie w Bógwidzach obsługuje Bógwidze, 

Bronów, Sowinę Błotną, Sowinę, Lubomierz, Taczanów Pierwszy, Taczanów Drugi, Dobrą Nadzieję, Chorzew, Nową 

Wieś, Baranówek i częściowo Zieloną Łąkę. Jest to poważne źródło zasilania. Inne gminy mają takie same problemy, 

które będą się pogłębiać. Być może wprowadzimy takie działania, że ogródki działkowe będą miały indywidualne 

studnie ze zbiornikami. W Nerze praktycznie nie ma wody, a w Choczu na Prośnie widać dno i trzeba przenosić kajak. 

Pod parkingiem przy ul. Ogrodowej będzie zbiornik na wodę deszczową.  

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz powiedział, że na początku Burmistrz A. Ptak stwierdził, że jeżeli chodzi 

o Kowalew to ciśnienie wody się unormowało w stosunku do lat poprzednich, gdyż została wybudowana hydrofornia. 

Być może to jest jakieś rozwiązanie. Dodał, że Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego G. Knappe wypowiedział się dla 

jednej z komercyjnych stacji, że generalnie w naszej gminie nie ma problemu z zasobami wody, ale jest problem z 

ciśnieniem. Być może należałoby wybudować jak najszybciej takie hydrofornie.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że do końca roku zostanie wybudowana hydrofornia na ul. Szenica, która rozwiąże 

problem Korzkiew. W przypadku Zawidowic sprawa jest bardziej skomplikowana, bo chcemy puścić wodociąg od 

Brzezia, który jest wymieniony. Zostanie rozwiązany ten problem.  

 

Radna A. Szczepaniak powiedziała, że jest zadowolona, że powstanie hydrofornia. Zapytała, co z tym rokiem, jeżeli 

pojawią się znowu upały. Czy jest szansa, aby wyregulować jakoś wodę, aby dotarła do Korzkiew?  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że jeżeli na zbiorniku retencyjnym na ul. Kaliskiej będzie 7,5 m i dojdzie woda z 

Bógwidz, nie powinno być problemu. Większym problemem są Zawidowice, gdzie duży rozbiór wody na osiedlu w 

Lenartowicach powoduje brak wody.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że uważa, że w dłuższej perspektywie czasowej zmierzamy do katastrofy. Paliwo w 

Polsce w tej chwili kosztuje 8 zł za litr, litr wody kosztuje niecałe pół grosza. Przy takich cenach nie można oczekiwać, 

że ludzie będą oszczędzać wodę. Zapytał, czy na ogródkach działkowych każdy ma swój podlicznik i płaci za zużycie 

czy jest to rozliczane ryczałtem.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że za chwilę będą życzenia o zbudowanie studni na jednych działkach, później na 

drugich, a tutaj nie chodzi o warzywa, tylko głównie o podlewanie trawników. Zapytał, czy mamy już rozeznanie, ile 

kosztuje wywiercenie studni głębinowej. Dodał, że 25 lat temu w Suchorzewie zorganizował się Komitet Wodociągowy 

i zakładano wtedy rury fi. Dodał, że uważa, że przekrój tych rur jest zbyt mały jeżeli chodzi o ciśnienie. Większość z 

nich jest wymieniona i ciśnienie się poprawiło. Jeżeli nagle w sobotę zapełniamy baseny wodą to automatycznie spada 

ciśnienie w kranach. Powiedział, że jest ujęcie wody w Suchorzewie. Czy ta sprawa jest rozpatrzona? Może tam 

uruchomić to ujęcie? 

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że w Suchorzewie jakość wody w opinii geologów i hydrologów nie będzie się 

nadawała do spożycia. Mamy dane z 6 rano, że poziom na zbiorniku wodnym wynosi 7,68, produkcja 3220, czyli o 

1000 mniej niż w szczytowym okresie, ale pobór jest tylko 3040. Odłączone są Bógwidze, czyli w normalnych 

warunkach poziom wody i ciśnienie jest dobre. Przeprowadzane są teraz analizy, abyśmy wiedzieli w oparciu o prognozę 

pogody, czy odpowiednio wcześniej włączyć Bógwidze, czy nie. Cały czas opieramy dostawę wody o dwa, trzy źródła, 

które będą coraz gorsze jakościowo i ilościowo. Nie wiemy, jaki jest koszt odwiertu studni. Na działkach jest odczyt 

licznika.  

 

Radny E. Kowcuń zapytał, czy ogródki działkowe rozliczają się na podstawie licznika.  

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz powiedział, że padła dzisiaj kwestia audytu problemu wody. Zapytał, kiedy 

możemy się go spodziewać. Dodał, że być może na którejś jesiennej sesji, temat wody będzie tematem wiodącym.  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że audyt z ramienia Urzędu Miasta rozpoczyna się w poniedziałek, ale planujemy 

również audyt niezależnej firmy, która zbada to bardziej kompleksowo. Dodał, że nie widzi problemu, aby tematem 

przewodnim sesji była woda.  
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Rozwiązanie leży po stronie Gołuchowa, ponieważ jest to ujęcie w Gołuchowie. Gmina Gołuchów chyba już się 

wywiązała z tych zobowiązań, ale sposób odprowadzenia wody oczyszczonej z kanalizacji źle wpływał na jakość ujęcia 

wody w Tursku. Można by powiedzieć, że Urząd jest od tego, aby woda była dostępna. Oczywiście, że jest, ale są tez 

pewne ograniczenia. Warto dać też coś od siebie i pomyśleć co zrobić, ale nie zwiększyć ilości wody, tylko ograniczyć 

jej zużycie.  

 

Głosowano w sprawie: 

określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy 

Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci 

wodociągowych, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/471/2022 w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej 

zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie 

czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

protokołu. 

 

e) dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/472/2022 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu 

płatniczego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta  

i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji, 

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że jest uruchamiany kredyt przez PTBS na budowę bloków przy ul. Mieszka I. Biedronka 

jest zastawiona na okres 2-3 lat. Wszystkie mieszkaniowe inwestycje zaplanowane na tę kadencję trwają.  

 

Głosowano w sprawie: 
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wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o 

poddaniu się dobrowolnym egzekucji, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/473/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji. Uchwała 

stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że w autopoprawce jest sprostowanie, ponieważ 2 mln zł zostało błędnie przypisane 

Spółce Sport Pleszew, a powinno być przypisane do Spółki PK. Zadanie wprowadzane jest do budżetu. Nie jest ono 

zadaniem wieloletnim, w związku z tym jest usuwane z części drugiej przedsięwzięć.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/474/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Pleszew na lata 2022 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

h) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 
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Burmistrz A. Ptak powiedział, że jednym z głównych powodów zwołania sesji jest fakt, że chcemy rozstrzygnąć 

przetargi, a kwoty, które są zaproponowane w przetargach są zdecydowanie wyższe od ofert, które wpłynęły na 

ogłoszony przetarg. Bardzo często są to 3 oferty. Kolejne inwestycje, w których jesteśmy na etapie rozstrzygania, czy 

planowania utrzymują swoje ceny. W przypadku ścieżki rowerowej między ul. Targową a ul. Sienkiewicza jest wzrost 

o 640 tys. zł, parking na ul. Wiśniowej – wzrost o 165 tys. zł, Janków o 262 tys. zł (rozszerzono zakres zadania o drogę 

do tartaku), ul. Madera w Suchorzewie o 346 tys. zł, ul. Krótka w Zielonej Łące o 15 tys. zł.  

Znaczną grupą wydatków są środki, które chcemy przeznaczyć na opracowanie aplikacji związanej ze staraniami o 

autobusy elektryczne. Być może ukaże się ogłoszenie o naborze na zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacją 

ładowania. Myślimy o zakupie czterech autobusów do obsługi linii miejskich. Zwiększyła się też kwota na Lenartowice, 

m.in. na wyposażenie oraz dodatkowe roboty budowlane.  

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz zapytał o inwestycję na ul. Wojska Polskiego – rewitalizacja osiedla. Czy 

w tym roku uda się ją rozpocząć? W ubiegłym roku było to wprowadzone do budżetu, ale nie udało się zrealizować. 

Teraz też mamy zabezpieczone środki, ale czy są one wystarczające?  

 

Burmistrz A. Ptak odpowiedział, że środki na pewno nie są wystarczające. Kosztorys wychodzi nam na kwotę ponad 1 

mln zł. Część podziemną będzie realizowało Przedsiębiorstwo Komunalne, a na część naziemną ogłosimy przetarg. 

Zakładamy, że w tym roku zostanie to zadania zrealizowane. Jesteśmy w dobrej sytuacji, że w ogóle mamy wolne środki, 

bo niektóre gminy przystępowały do uchwalenia budżetu bez wolnych środków. Nie naruszyliśmy jeszcze rezerwy 

inwestycyjnej. W tym kwartale mamy do rozstrzygnięcia ok. 20 przetargów. Środki finansowe i zasoby kadrowe nie 

pozwalają nam na podjęcie zadania, którym jest parking na ul. Kilińskiego. Na nowe zadania nie ma co liczyć.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

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

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

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

Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Kinga Melka, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Karol 

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

NIEOBECNI (5) 

Piotr Hartleb, Elżbieta Hyla, Maciej Ładziński, Jolanta Molska, Jan Noskowski 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLVII/475/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 

rok 2022. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Radna M. Wysocka – Balcerek powiedziała, że jakiś czas temu zgłaszała, że przydałoby się oświetlenie na ścieżce 

łączącej ul. Piaskową z Plantami i cieszy się, że udało się to zrealizować. Dodała, że część z tych świateł nie działa. 

Zapytała, czy to jest celowe, czy awaria.  
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Jakiś czas temu były ulewne deszcze i tam gdzie realizowaliśmy inwestycję na ul. Kasztanowej powstały zalania.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest to możliwe, dlatego że przy intensywnych opadach deszczu kanalizacja 

być może nie odbiera takiej ilości wody. Na ul. Kasztanowej zostały wykonane kolejne parkingi. Im więcej terenów 

będziemy utwardzać, tym gorzej będzie przy intensywnych opadach. Mamy już w miarę rozwiązany problem na ul. 

Sienkiewicza i Targowej, ale tam w momencie dużych opadów też może stać woda. To są problemy, które są w całym 

kraju. Na ul. Kasztanowej są duże spady terenu, więc być może jedna posesja została lekko zalana.  

 

Burmistrz A. Ptak powiedział, że oświetlenie między Plantami a ul. Piaski jest w trakcie realizacji. Oświetlenie nie jest 

odebrane i termin realizacji jest do 31 sierpnia 2022 r.  

Nie ma gwarancji, że przy intensywnych opadach deszczu i pracach wykonanych na Nerze, czyli trzecia rura, rozdział 

kanalizacji, większe rury, nie będzie dochodziło do zalania. Jest to wszystko dobrze wykonane, natomiast to co się dzieje 

w klimacie będzie się powtarzało i nasilało.  

 

Wiceprzewodniczący Rady P. Kusiakiewicz zamknął obrady XLVII sesji Rady Miejskiej.  

 

 

  Protokołowała:                                                                               Wiceprzewodniczący Rady: 

 Klaudia Witek                                                                                  Piotr Kusiakiewicz 

   

Przygotował(a): Klaudia Witek 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr XLVII/468/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w 

Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, 

Załącznik nr 3 – uchwała nr XLVII/469/2022 w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 

położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr XLVII/470/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew – Etap I, 

Załącznik nr 5 - uchwała nr XLVII/471/2022 w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia 

porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego 

wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych, 

Załącznik nr 6 – uchwała nr XLVII/472/2022 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr XLVII/473/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr XLVII/474/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2035, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr XLVII/475/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022. 

 


