
Rada Miejska w Pleszewie 

Protokół nr LVII/2022 

 

LVII sesja w dniu 14 grudnia 2022 r. 

Obrady rozpoczęto 14 grudnia 2022 r. o godz. 08:00, a zakończono o godz. 08:28 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 17 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia LVII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Miejskiej A. Grala - Kałużna, która stwierdziła, że na sali znajduje się 

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

Miasta i Gminy Pleszew.  

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

     2. Przedstawienie porządku obrad. 

     3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 a) przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, 

b) 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, 

 c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035, 

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

    4. Zamknięcie obrad.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5 



 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Grzegorz Jenerowicz, Jan Noskowski, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz 

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska, 

NIEOBECNI (5) 

Dariusz Dryjański, Eryk Kowcuń, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Maciej Ładziński, Karol Szehyński  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że wpłynęły do nas środki które musimy przekazać dalej mieszkańcom, jest to 

dodatek dla podmiotów wrażliwych 121 438 zł, dodatek dla gospodarstw domowych 141 780 zł i dodatek węglowy 

kwota 364 710 zł. Kwoty te musimy najpierw wprowadzić do budżetu, aby móc je dalej rozdysponować dla 

mieszkańców. Być może będzie konieczność zwołania jeszcze jednej sesji nadzwyczajnej w przyszłym tygodniu, jeśli 

pojawią się kolejne środki na wypłatę dodatków. Skarb Państwa przekazuje nam te środki, tak jak przekazuje, stąd też 

mamy tyle sesji nadzwyczajnych.  

 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

 

Radca Prawny J. Półtorak powiedział, że osoba, która składała skargę rozpatrywaną przez Radę na początku grudnia 

złożyła też wniosek - ponaglenie dotyczące nieterminowego załatwienia sprawy. Zgodnie z przepisami Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego takie ponaglenie organ, do którego zostało ono złożone jest zobowiązany przekazać w 

tym wypadku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a ponieważ organem, do którego ponaglenie wpłynęło i 

którego działania dotyczy dokument jest Rada, należy podjąć uchwałę. Przepisy KPA nie są dostosowane do tego, Rada 

nie jest organem działającym permanentnie. Rada działa na sesjach, stąd występują pewne problemy z terminami i w 

związku z tym taka uchwała jest niezbędna.         

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (15) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Grzegorz Jenerowicz, Jan Noskowski, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz 

BRAK GŁOSU (2) 

Dorota Żarnowska, Małgorzata Wysocka-Balcerek 

NIEOBECNI (4) 

Dariusz Dryjański, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński  

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVII/532/2022 w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

b) 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 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że z uwagi iż są zmiany budżetowe, dostosowujemy plan do realizacji zadań, w 

związku z tym jest konieczność również dokonania zmian w tym programie. 

 

Radna M. Wysocka-Balcerek pojawiła się na posiedzeniu LVII sesji Rady Miejskiej. 

 

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: 1, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Grzegorz Jenerowicz, Jan Noskowski, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz, Małgorzata Wysocka-Balcerek  

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska  

NIEOBECNI (4) 

Dariusz Dryjański, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński  

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVII/533/2022 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 3 protokołu. 

 

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

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że otrzymaliśmy środki z funduszu przeciwdziałania covid 431 364 zł, otrzymaliśmy 

również środki z funduszu pomocy w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz 

środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze” 

w kwocie 31 250 zł. W tej kwocie jest nagroda dla naszej Gminy jako najaktywniejszej gminy wdrażającej program  w 

kwocie 9 990 zł.  

Pozostałe zmiany dotyczą dochodów własnych, gdzie urealniamy do przewidywanego wykonania. Są jeszcze zmiany 

dotyczące zadań majątkowych. Po realizacji zadania zostały oszczędności i one również są korygowane. Zmiany te 

pozwoliły uzyskać kwotę 2 000 000 zł, którą przeznaczamy na wcześniejszą spłatę kredytu. W tym roku w przetargu 

uzyskaliśmy korzystniejsze warunki kredytu, w związku z tym kredyt z roku 2020 planujemy spłacić wcześniej i łącznie 

w tej chwili mamy kwotę 5 000 000 zł. 

Jeżeli chodzi o załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć, wprowadzamy zmiany w przypadku kompleksowej dostawy 

energii elektrycznej z uwagi na oszczędności  związane z niższą stawka VAT, odbiór odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

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: 1, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Grzegorz Jenerowicz, Jan Noskowski, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz, Małgorzata Wysocka-Balcerek  

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska  

NIEOBECNI (4) 

Dariusz Dryjański, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński  

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVII/534/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

d) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022 

 



Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że otrzymaliśmy środki z funduszu przeciwdziałania covid w kwocie 431 364 zł, w 

ramach funduszu pomocy otrzymaliśmy środki w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli 

Ukrainy. Zwiększyliśmy dochody o 31 250 zł w ramach Programu „Czyste Powietrze”. 

 

Przewodnicząca A. Grala-Kałużna zapytała czy środki w ramach Programu „Czyste Powietrze” są na zaległe do 

zapłacenia chętnym za zmianę ogrzewania. 

 

Skarbnik A. Baurycza odpowiedziała, że jest to w ramach prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, czyli na 

obsługę i jest w tym jeszcze refundacja za rok 2021 za czujniki powietrza w kwocie 15 610 zł oraz wspomniana nagroda. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że prowadzimy obsługę tego programu, nasi pracownicy przyjmują wnioski, 

informują mieszkańców, w jaki sposób te środki pozyskać, natomiast same wnioski, późniejsza wypłata i podpisywanie 

umów jest prowadzone przez Wojewódzki Fundusz. My jesteśmy jedynie pośrednikiem, który weryfikuje dane podawane 

przez wnioskodawcę.  

 

  

Przewodnicząca A. Grala-Kałużna zapytała, czy nadal będziemy inwestować w czujniki powietrza na terenie miasta. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że chcemy dalej monitorować jakość powietrza w mieście. Mamy nadzieję, 

że to nie jest stała tendencja do palenia „wszystkim”. Być może za rok ta sytuacja się unormuje.  

Z-ca Burmistrza podziękował mieszkańcom, ponieważ obserwuje tak zwane żółte worki przy wywozie segregowanych 

odpadów. Jest ich bardzo dużo i nie widać jakiegoś znaczącego ubytku. Świadomość naszych mieszkańców jest 

pozytywna. Niebieskiego worka, czyli papieru jest mniej, ale tutaj nie ma kłopotu, mniej jest też wielkich gabarytów, 

więc tutaj podejrzewamy, że meble nie trafiają na PSZOK tylko do pieca, co nie jest rzeczą dobrą, bo w większości dziś 

meble są klejone i lakierowane.     

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4 

 

Wyniki imienne: 

ZA (16) 

Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Błażej Kaczmarek, Kinga Melka, Jolanta 

Molska, Jan Sroczyński, Anita Szczepaniak, Katarzyna Trawińska, Grzegorz Jenerowicz, Jan Noskowski, Piotr Hartleb, 

Elżbieta Hyla, Piotr Kusiakiewicz, Małgorzata Wysocka-Balcerek  

BRAK GŁOSU (1) 

Dorota Żarnowska  

NIEOBECNI (4) 

Dariusz Dryjański, Eryk Kowcuń, Maciej Ładziński, Karol Szehyński  

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LVII/535/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że zgłosiliśmy zapotrzebowanie na opał na około 1000 ton. Wniosków na dzień 

dzisiejszy mamy 1463, z czego 1293 jest rozpatrzonych pozytywnie, 170 wniosków jest w trakcie rozpatrywania.  

Redystrybuowaliśmy już groszek w ilości 190,5 tony, a otrzymało go 130  osób. W tej chwili dystrybuowany jest orzech. 

Zamówienie na kolejne 200 ton z czego na dzień dzisiejszy mamy 125 ton na stanie, pozostała ilość ma być dostarczona 

do piątku. Obecnie odebrało orzech 29 osób. Wystawiliśmy faktury dla 46 i sukcesywnie te faktury są wystawiane na 

kolejne osoby. Węgiel do nas spływa bardzo wolno. Na 1000 ton, które zgłosiliśmy, mamy dopiero 400 ton. Od dzisiaj 

mamy wozić kolejną turę 200 ton z Konina. Kłopot jest taki, że nie wiadomo skąd będziemy odbierać ten węgiel. 

Dotychczas odbieraliśmy go spod Ostrowa Wlkp., a teraz z odległości niemal dwukrotnie większej niż dotychczas, stąd 

też oszacowanie kosztów musiało być bardzo ostrożne, żebyśmy zmieścili się w tych kwotach przeznaczonych na 

wydatkowanie na ten cel. Taka nierównomierność i niewiadoma, jeżeli chodzi o dostawy powoduje, że nasi mieszkańcy 

się denerwują, aczkolwiek mieszkańcy rozumieją, że to nie od nas zależy, kiedy dostaniemy kolejny transport. Kolejny 

kłopot to brak faktur, bo niestety te faktury wystawiane przez dostawcę są z opóźnieniem. W tym roku nie widzimy 

możliwości, żeby wszyscy chętni otrzymali węgiel. Jak tylko się pojawia każda ilość węgla, to natychmiast sprzedajemy 

ją mieszkańcom i mają możliwość jego odbioru.         

 



Radna E. Hyla zapytała, kto może składać wniosek o dodatek energetyczny.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że pierwsza tura była na wiosnę i zasady są takie same, w tej chwili 

szczegółów nie znamy i nie mamy przed sobą zapisów. 

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała, czy wiemy jaka jest wartość tego węgla w rozumieniu opałowym, energetycznym. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że mamy zaświadczenia z laboratorium, jaka jest kaloryczność tego węgla. To 

jest między 22 a 25, a czy taka faktycznie jest tego nie wiemy. Nie ma negatywnych głosów od mieszkańców, jeżeli chodzi 

o jakość tego węgla, nie ma reklamacji.  

 

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

 

 

 Protokołowała:                                                                                     Przewodnicząca Rady: 

Anna Durowicz                                                                                   Adela Grala-Kałużna  

 

  

  

 

Przygotował(a): Anna Durowicz 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr LVII/532/2022 w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu, 

Załącznik nr 3 uchwała nr LVII/532/2022 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 4 – uchwała nr LVII/534/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2022 – 2035, 

Załącznik nr 5 – uchwała nr LVII/535/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2022.  

 


