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              Rada Miejska w Pleszewie 

    Protokół nr LXI/2023 

 

 

LXI sesja w dniu 26 stycznia 2023 r.  

Obrady rozpoczęto 26 stycznia 2023 r. o godz. 12:00, a zakończono o godz. 14:17 tego samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków. 

Obecni: 

1. Dariusz Dryjański 

2. Renata Garsztka 

3. Bernadeta Gawrońska 

4. Wiesława Gil 

5. Adela Grala-Kałużna 

6. Piotr Hartleb 

7. Elżbieta Hyla 

8. Grzegorz Jenerowicz 

9. Błażej Kaczmarek 

10. Eryk Kowcuń 

11. Piotr Kusiakiewicz 

12. Maciej Ładziński 

13. Kinga Melka 

14. Jolanta Molska 

15. Jan Noskowski 

16. Jan Sroczyński 

17. Anita Szczepaniak 

18. Karol Szehyński 

19. Katarzyna Trawińska 

20. Małgorzata Wysocka-Balcerek 

21. Dorota Żarnowska 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

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

19 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i Nr LX/2022 z dnia 29 grudnia 2023 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2022 r. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

b) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

c) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
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d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych, 

e) zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, 

Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, 

f) zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego  

„Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023”, 

g) zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

h) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie 

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

działalność pożytku publicznego na rok 2023, 

i) zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu 

dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół,  

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 – 2035, 

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023. 

7. Sprawy różne. 

 

Głosowano w sprawie: 

Przedstawienie porządku obrad. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i Nr LX/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu Nr LIX/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i Nr LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

Noskowski, Jan Sroczyński, Karol Szehyński, Katarzyna Trawińska, Małgorzata Wysocka-Balcerek, Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (2) 

Piotr Hartleb, Anita Szczepaniak 

 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie podjętych w II półroczu 2022 r. 
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Nie wniesiono uwag. 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Na salę weszła radna A. Szczepaniak.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że w ubiegłym roku nastąpiły zmiany trzech ustaw: Prawo wodne, ustawa o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków. Najważniejsza z nich, która nas dotyczy to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Zakupiliśmy również pojemniki na odpady segregowane, które będziemy wprowadzać na tereny nieruchomości.  

W pierwszej z uchwał będzie zmiana dotycząca sposobu odbierania odpadów bio zielonych. Dotychczas zbieraliśmy w 

zabudowie jednorodzinnej worki. Teraz odpady będą zbierane w pojemnikach 240 l. W workach natomiast, będzie można 

przywieźć nadmiar bio zielonych odpadów na punkt selektywnej zbiórki. Chcemy usprawnić odbiór odpadów. Dotychczas 

przekazywane w workach takie odpady były odpadem zanieczyszczonym.  

Kolejna zmiana dotyczy zabudowy wielorodzinnej, w której sukcesywnie będziemy wymieniać dzwony na pojemniki 1 100 

l do selektywnej zbiórki.  

Większa zmiana dotyczy odbioru ścieków. Zgodnie z dyrektywą, 98% aglomeracji powinno być wyposażone w kanalizację 

sanitarną i u nas tak jest. Dodatkowe obostrzenia dotyczą odbioru ścieków z nieruchomości, które nie są wyposażone w 

kanalizację sanitarną. Te ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, które powinny być szczelne i 

jednocześnie z tych pojemników 100 % nieczystości powinno być wypompowywanych i wywożonych na oczyszczalnię 

ścieków. Drugim elementem są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które również zostały objęte tymi przepisami.  

Ustawa zobligowała wójtów, burmistrzów i prezydentów do przeprowadzenia kontroli nieruchomości pod kątem wywozu 

nieczystości ciekłych i takie kontrole będą musiały być przeprowadzone w każdej nieruchomości co najmniej raz na 2 lata. 

Podczas takiej kontroli sprawdzana będzie umowa, czy właściciel nieruchomości posiada umowę na wywóz nieczystości 

płynnych oraz czy spełnia wymagania określone w regulaminie. Jeśli właściciel nieruchomości nie będzie posiadał umowy 

na wywóz ścieków, wzywany on będzie do uzupełnienia wymogu. Jeśli nie spełni tego obowiązku to wydawana będzie 

decyzja przez burmistrza, która będzie obowiązywała przez rok. Będzie w niej określona ilość wywozów, w jakich 

terminach będą one obowiązywały oraz w jakim terminie właściciel nieruchomości będzie musiał uiścić opłaty z tego 

tytułu. Jeśli w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu ważności decyzji, nie zgłosi się do Gminy i nie pokaże umowy na 

wywóz ścieków, decyzja będzie automatycznie przedłużana. Taka decyzja jest decyzją, której jest nadawany rygor 

natychmiastowej wykonalności. Nie będzie więc możliwości odwołania się.  

Pomoże nam to zapanować nad gospodarką ściekową. Z badań ogólnopolskich wynika, że ze zbiorników szczelnych tylko 

30% nieczystości jest wywożonych do oczyszczalni ścieków. Trudno powiedzieć, co się dzieje z pozostałością.  

Przekazał głos Kierownikowi Referatu Gospodarki Odpadami Angelice Sołtysiak.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że jest dużo zmian w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Musimy wdrożyć te przepisy w naszych miejscowych uchwałach. Wynika to z tzw. 

„dyrektywy ściekowej”, którą byliśmy zobowiązani wprowadzić do prawa polskiego. Miało to zrobić nowe Prawo wodne 

w 2018 roku, jednakże tylko część przepisów została wdrożona. Pozostałe przepisy zostały pominięte. Zwróciła nam uwagę 

Komisja Europejska, która wystosowała odpowiednie opinie do Trybunału Konstytucyjnego oraz Rządu. Za bardzo się tym 

nie przejęliśmy, aż w końcu na początku 2022 roku zagrożono nam karą 6 mld euro za niewykonywanie przepisów Unii 

Europejskiej. W sierpniu 2022 roku weszła ustawa o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, która 

wprowadza szereg zmian dotyczących gospodarki ściekowej. W pierwotnej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach była mowa o gospodarce ściekowej, zbiornikach bezodpływowych, ale nie było mowy o szambach ekologicznych 

(przydomowych oczyszczalniach ścieków) i karach. Teoretycznie, każda z gmin powinna przeprowadzać te kontrole 

wcześniej oraz prowadzić ewidencję zbiorków bezodpływowych i domowych oczyszczalni. Wymaga to sporo pracy i 

zatrudnienia dodatkowego personelu. Na dzień dzisiejszy za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, grozi Burmistrzowi kara od 10 do 50 tys. zł.  

Gmina na początku musi uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku, w którym musi dostosować miejscowe 

prawo do obowiązujących przepisów, ustalić minimalną częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

oczyszczalni ścieków, określić szczegółowe zasady, warunki jakie musi spełnić przedsiębiorca, który otrzymuje zezwolenie 

na opróżnianie zbiorników, prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

wykonywać zastępcze wywozy nieczystości.  

Jeśli właściciel nieruchomości nie spełnia obowiązku wynikającego z regulaminu i ustawy, wówczas Gmina zobowiązana 

jest zapewnić mu wywóz decyzją wydawaną na rok.  

Najbardziej pracochłonne będą kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Raz na dwa   

lata trzeba będzie przeprowadzić kontrole w każdym gospodarstwie, w którym jest zbiornik bezodpływowy lub 
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przydomowa oczyszczalnia zgodnie z przygotowanym planem kontroli. Jeśli chodzi o kontrole, to właściciel nieruchomości 

musi nam przedłożyć umowę na wywóz nieczystości oraz faktury lub rachunki, które potwierdzają usługę. Rachunki muszą 

mniej więcej pokrywać się ze zużyciem wody. Około 30% ścieków trafia tam, gdzie powinna. Po tym, jak właściciel nie 

okaże umowy, rachunków, to będziemy zmuszeni „wciągnąć” go do naszego gminnego systemu i zorganizować mu 

zastępcze opróżnianie zbiornika.  

Jako Gmina, wydajemy zezwolenia na działalność w postaci opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni. Przedsiębiorca składa wniosek z załącznikami do Burmistrza i jako organ jesteśmy zobowiązani wydać 

decyzję na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja jest wydawana na 

okres 10 lat. Po tym okresie, przedsiębiorca ma prawo wystąpić z wnioskiem o przedłużenie decyzji lub kończy mu się 

koncesja.  

Nowość, którą Gmina też musi zorganizować na początku 2024 roku to sprawozdania. Będziemy zobowiązani przekazywać 

sprawozdanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Wód Polskich. W sprawozdaniu jest 

szereg informacji, które będziemy zobligowani podać, m.in. ilość zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków, ile osób przynależy do jednego zbiornika, ile przeprowadzono kontroli szamb i przydomowych 

oczyszczalni. W celu wykonania takiego sprawozdania, będziemy musieli zastanowić się nad jakimś narzędziem.  

Gmina również zapewnia infrastrukturę do odbioru nieczystości.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że jest też sytuacja taka, że gospodarstwo domowe zużywa wodę z wodociągów 

do celów bytowych oraz do podlewania roślin, pojenia zwierząt. W takim wypadku, należałoby założyć drugi licznik, aby 

wykazać, że dodatkowa woda została spożytkowana bezpowrotnie.  

Przepisy budowalne mówią, że zbiorniki powinny być szczelne. Jest to obowiązek właściciela.  

 

Radny M. Ładziński zapytał, ilu umów mieszkańcy nie mają podpisanych oraz co, w wypadku, gdy ktoś pobierze 10 m3, a 

będzie miał 8 m3 nieczystości. Czy jest ta różnica do przyjęcia? 

 

Radny P. Kusiakiewicz zapytał, od kiedy będą kontrole. Dodał, że zbiorników bezodpływowych w naszej gminie jest 2 000. 

Czy kontrole będą dotyczyły tylko formalności (sprawdzenia podpisanej umowy), czy również szczelności zbiorków.  

 

Radny K. Szehyński zapytał, jakie są koszty metra sześciennego wywozu nieczystości z szamba i czy jest również pomiędzy 

wywozem samodzielnym do oczyszczalni a wywozem przez Gminę.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że niektórzy mieszkańcy mają również własne ujęcia wody. Jaka w 

tym wypadku będzie sytuacja?  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że nie mamy wiedzy, ile umów jest podpisanych a ile nie. Dotychczas były 

sporadycznie przeprowadzane kontrole, ale bardziej pod kątem faktur za wywóz.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak odpowiedziała, że jeśli chodzi o wywóz nieczystości 

ciekłych na oczyszczalnię wynika ze sprawozdań, które otrzymujemy od przedsiębiorstw, że to tylko pokrywa w granicach 

5 – 8% roczne zużycie wody (trafia na oczyszczalnię ścieków).  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dodał, że dotychczas odbierane ścieki od mieszkańców mogły również trafiać do sąsiednich 

oczyszczalni.  

Jeżeli będziemy kontrolować jakiś okres czasu, to mogą być różnice, ale na przestrzeni roku nie powinny być duże.  

Zużywanie wody na cele bytowe nie polega tylko na tym, że się myjemy, ale wykonujemy również inne czynności 

fizjologiczne, które trafiają do kanalizacji. W związku z tym, to nie jest woda bezpowrotnie zużyta. Ciężko sobie wyobrazić 

zużycie metra sześciennego wody w ciągu miesiąca na podlewanie kwiatów, chyba że ktoś ma oranżerię, ale to już wtedy 

nie jest podlewanie kwiatów w domu.  

Musimy najpierw ustalić harmonogram i sprawdzić, czy osobowo jesteśmy w stanie przeprowadzać kontrole. Nie wiemy, 

od kiedy będą przeprowadzane kontrole, ale na pewno musimy zacząć je w tym roku, ponieważ za ten rok będziemy musieli 

złożyć sprawozdanie. Kontrole będą przeprowadzane w taki sposób, jak mówi ustawa. Nie będziemy sprawdzać szczelności 

zbiorników.  

Nie widzimy możliwości wywożenia samemu ścieków. Wywozić je może tylko firma, która posiada uprawnienia, jest 

zarejestrowana i ma koncesję. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to również są zapisy w ustawie, jakie oni musza spełnić 

warunki. Te firmy będą przekazywać nam informację dokąd wywożą ścieki.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że jeżeli chodzi o ceny na przykładzie 

Przedsiębiorstwa Komunalnego, to wynikają one z ilości metrów sześciennych odbieranych z nieruchomości. Za 1 m3 jest 

to kwota 51,85 zł, do 7 m3 to kwota 155,56 zł, a do 17 m3 – 384,26 zł. Każda z firm ma prawo sama regulować sobie cennik. 
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U nas w uchwale jest uchwalona stawka maksymalna w kwocie 70 zł za m3. Mamy prawo nałożyć ją właścicielowi w 

drodze decyzji. Jest ona taka wysoka, ponieważ jest to forma kary.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że kwestia własnych ujęć wody nie była jeszcze rozstrzygnięta, ale będą te osoby 

również zobowiązane do założenia liczników na wewnętrznej własnej instalacji wodociągowej.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna zapytała, co z gospodarstwami rolnymi, które mają hodowlę. Czy będą jeździły 

nadal beczkowozy po polu? 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że nie było to dopuszczone przepisami dotychczasowymi. Jeżeli chodzi o 

beczkowozy, które jeździły po polach to mamy nadzieję, że nie wywoziły w tym momencie ścieków z szamb. Być może 

była to gnojówka. Nie kontrolowaliśmy tego typu działań, ponieważ nie mamy takich uprawnień.  

 

Radny P. Kusiakiewicz powiedział, że oferujemy mieszkańcom jeden pojemnik 240 l na odpady bio zielone, ale są 

mieszkańcy, którzy mają większe potrzeby. Zapytał, czy jak zamówią pojemnik, to dostaną go odpłatnie, czy nieodpłatnie 

oraz czy zostaną te odpady odebrane odpłatnie czy nieodpłatnie.  

 

Radna W. Gil powiedziała, że wiadome jest to, że umowy powinny być już dawno podpisane, ale jeżeli ktoś jeszcze nie 

podpisał umowy, to do kiedy jest czas. Czy wywóz szamba musi być koniecznie 4 razy do roku? Dodała, że bardzo dużo 

jest pozakładanych szamb bezodpływowych. Niektórzy mieszkańcy robili tak, że kładli tam bakterie, tabletki i podlewali 

tym ogródki. Jak to wygląda w związku z          wywozem? 

 

Radny J. Noskowski poprosił, aby nie wierzyć w to, że rolnicy wywożą nieczystości z szamba na pole. W naszej Gminie 

rolnicy są bardzo porządni.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że umowy powinny być podpisane już od zeszłego roku. Częstotliwość 

wywozu nieczystości jest ustalona w naszych uchwałach raz na kwartał. Minimalna częstotliwość jest utrzymana dlatego, 

że przetrzymywanie ścieków w zbiornikach bezodpływowych w dłuższym okresie powoduje, że w tych zbiornikach 

zagnieżdżają się beztlenowce, a to negatywnie wpływa na oczyszczanie ścieków na oczyszczalni.  

Nie było nigdy dopuszczonych do użytku zbiorników, które byłyby w jakikolwiek sposób nieszczelne. Zbiorniki na ścieki 

zawsze były szczelne. Był to wymóg przepisów prawa budowlanego.  

Rozprowadzamy po jednym pojemniku na odpady bio zielone, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał mieć pojemników więcej, 

to będzie musiał we własnym zakresie je zakupić. My w ramach opłaty umieszczamy jeden pojemnik. Ustawa nie mówi o 

obowiązku dostarczania pojemników dla mieszkańców. W naszych uchwałach zobowiązaliśmy się do zakupu takich 

pojemników. Jeżeli ktoś ma nadmiar odpadów zielonych, to łatwej jest zawieźć ten nadmiar do punktu selektywnej zbiórki.   

 

Radny M. Ładziński zapytał, czy jeżeli w tym roku mieszkańcy się zgłoszą z umowami to będziemy ich karać, w związku 

z tym, że trzeba było to zgłaszać wcześniej. Zaapelował do prasy o nagłośnienie tego tematu, ponieważ podejrzewa, że z 

2 000 mieszkańców może 90% nie mieć umów, choć mieli faktury.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że kontrole rozpoczną się za miesiąc lub dwa i będą dotyczyły stanu aktualnego 

a nie przeszłego. Jeżeli wejdziemy na nieruchomość i takiej umowy nie będzie, to wzywamy do podpisania umowy. Jeśli 

w czasie określonym przez Gminę ta osoba nie zawrze umowy, wtedy wydajemy decyzję i to jest forma kary. Nazwy firm, 

które mają koncesje i działają na naszym terenie są umieszczone w BIP-ie.  

 

Radny D. Dryjański zaproponował, aby wstrzymać się z kontrolami. Od 20 lutego rozpoczynają się zebrania wiejskie i 

można te informacje przekazać na tych właśnie zebraniach. Dodał, że ten temat dotyczy głównie terenów wiejskich.  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek dodał, że w przeciągu miesiąca, dwóch tych kontroli nie będzie. My też musimy się do nich 

przygotować. Nałożono na nas kolejny obowiązek, ale środków finansowych nie dostaliśmy. Podejrzewamy, że będzie 

musiała być zatrudniona dodatkowa osoba.  

 

Radny K. Szehyński powiedział, że uważa, że zależy nam, aby te ścieki nie trafiały do gleby. Idziemy w dobrym kierunku, 

ponieważ chcemy, aby woda była zdatna do picia i nie miała zanieczyszczeń. 5-8% ścieków, która trafia na oczyszczalnię 

to znikoma ilość. Osoby, które mają szamba, mogą zacząć lawinowo składać wnioski do Urzędu o to, aby zmienić szambo 

na przydomową oczyszczalnię ścieków.  

 

Radna M. Wysocka-Balcerek zapytała, jak będzie wyglądał wywóz, jeżeli ktoś kupi dodatkowy kosz.  
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Radny E. Kowcuń zapytał, jak będziemy rozliczać firmy wywożące ścieki. Czy one są zobligowane do wywiezienia do 

oczyszczalni na terenie naszej gminy, czy mogą wywozić ścieki tam, gdzie chcą. Jak to będziemy kontrolować?  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że ilość przydomowych oczyszczalni może faktycznie wzrosnąć. Przepisy 

dotyczące ścieków się zaostrzają. Wszystko zależy od tego, jakiej jakości będzie przydomowa oczyszczalnia oraz jak będzie 

o nią dbał właściciel. Myślimy, że następnym krokiem Państwa będzie to, że zobliguje być może inne jednostki do badania 

jakości ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach ścieków.  

Możliwe, że wprowadzimy systemowo obowiązek kontroli ścieków oczyszczonych dotowanych przez Gminę.  

Wywóz koszy na odpady bio zielone nie jest nieodpłatny. One kosztują nas wszystkich.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Angelika Sołtysiak powiedziała, że firma, która uzyskuje od nas koncesję na 

opróżnianie zbiorków bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, musi załączyć do wniosku umowę, podpisaną z 

daną oczyszczalnią ścieków, do której te nieczystości będą dostarczane. Wykaz oczyszczalni ścieków, do której firma ma 

prawo wozić ścieki  jest zawarty w decyzji. Przedsiębiorca ma obowiązek składać do Burmistrza kwartalne sprawozdanie  

opróżniania zbiorników. Są w nim zawarte informacje, ile metrów sześciennych trafia do danej oczyszczalni. Musi się to 

pokrywać z dokumentami przyjęcia tych ścieków na oczyszczalni.  

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że musimy dbać o środowisko. Wirusy, na które chorujemy niestety 

nie giną tylko przedostają się do gleby. Przez to są pandemie. To są właśnie czynniki związane z tym, że skażona jest gleba. 

Musimy dbać o środowisko dla samych siebie. 50 000 ludzi rocznie umiera z powodu zadymienia środowiska.  

  

Głosowano w sprawie: 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/550/2023 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 2 protokołu. 

 

b) ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów 

komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela 

nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/551/2023 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 

częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

c) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/552/2023 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik 

nr 4 protokołu. 

 

d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 
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Dariusz Dryjański, Renata Garsztka, Bernadeta Gawrońska, Wiesława Gil, Adela Grala-Kałużna, Elżbieta Hyla, Grzegorz 

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/553/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych. Uchwała stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

e) zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, 

Ludwina, Pacanowice, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/554/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, 

Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice. Uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

f) zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego „Posiłek 

w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023”, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego „Posiłek w szkole 

i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023”, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 
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Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/555/2023 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustanowienia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

g) zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/556/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Uchwała stanowi załącznik nr 8 

protokołu. 

 

h) zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu 

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

pożytku publicznego na rok 2023, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu 

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

publicznego na rok 2023, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/557/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
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i) zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu 

dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół, 

 

Nie wniesiono uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/558/2023 w sprawie zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna ogłosiła przerwę.  

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 – 2035, 

 

Skarbnik A. Baurycza powiedziała, że do WPF-u i budżetu są autopoprawki. W przypadku budżetu wprowadzamy w części 

normatywnej aktualizację podstawy prawnej oraz zarządzenie, ponieważ wczoraj musieliśmy podjąć zmiany do budżetu. 

Dotyczyło to zwrócenia nienależnie pobranego dodatku węglowego. Pozostałe zmiany dotyczą dochodów bieżących. Z 

uwagi na otrzymanie środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid jest to kwota 82 620 zł z przeznaczeniem na 

dodatki węglowe, 12 000 zł to szacowany wpływ z nienależnie pobranych dodatków węglowych. W zakresie wydatków, 

w przypadku placówek oświatowych będzie składany wniosek o dofinansowanie do szkoleń w zakresie Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego dla pracowników obsługi. Z racji zabezpieczenia wkładu własnego, jest wprowadzana kwota 

1 279 zł. Kwota 44 220 zł to zabezpieczane środki na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy. Te środki będziemy 

mieć zrefundowane od Wojewody. Po dochodach i wydatkach są wprowadzane zwroty dodatków węglowych oraz wypłaty 

dodatku węglowego w ramach przekazanych przez Wojewodę środków. Dla Domu Kultury jest zmniejszenie dotacji 

podmiotowej o 130 tys. zł z przeznaczeniem na dotację celową, którą Dom Kultury wykorzysta na dodatkowe prace 

modernizacyjne Kina Hel. Są też przeniesienia w ramach potrzeb z działu szkoleniowego.   

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 – 2035, 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 – 2035, 



11 

 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/559/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2023 – 2035. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

k) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023. 

 

Nie wniesiono uwag.  

 

Głosowano wniosek w sprawie: 

autopoprawka do zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023. 

 

Wyniki głosowania 

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (20) 

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

Jenerowicz, Błażej Kaczmarek, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan 

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

Dorota Żarnowska 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Głosowano w sprawie: 

zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023. 

 

Wyniki głosowania 

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

 

Wyniki imienne: 

ZA (19) 

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

Jenerowicz, Eryk Kowcuń, Piotr Kusiakiewicz, Maciej Ładziński, Kinga Melka, Jolanta Molska, Jan Noskowski, Jan 

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

BRAK GŁOSU (1) 

Błażej Kaczmarek 

NIEOBECNI (1) 

Piotr Hartleb 

 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr LXI/560/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2023. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

7. Sprawy różne. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przekazał informację na temat redystrybucji węgla. Powiedział, że obsługujemy nadal 

ubiegły rok. Liczba złożonych wniosków to 1 495, zweryfikowanych pozytywnie 1 479, niezweryfikowanych 16. Brak 

pozytywnej weryfikacji wynika z tego, że osoby, które złożyły wnioski, nie przekazały nam dodatkowych informacji, np. 
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nie zgadza się miejsce zamieszkania. Zapotrzebowanie wynikające z wniosków to 2 054,5 tony, z tego 793,5 tony to węgiel 

orzech i 1 267 ton to groszek. Do dzisiaj otrzymaliśmy 514 ton węgla orzecha i 990 ton groszku. Łącznie daje to 1 504 

tony. Rozprowadziliśmy z zapotrzebowania, które mieliśmy 73,20%.  

Jednocześnie przyjmujemy wnioski na ten rok. Obecnie złożonych jest 338 wniosków. Wynika z nich, że 459 ton węgla 

będziemy potrzebować, z czego 141 ton to orzech i 318 ton to groszek. Nabór będzie trwać do 15 kwietnia.  

 

Z-ca Burmistrza I. Świątek powiedziała, że kończymy wypłaty dodatku węglowego. Do rozpatrzenia zostały tylko 2 

wnioski. Czekamy na odwołania, które trafiły do SKO. Wypłaciliśmy kwotę 14 046 000 zł (6 627 wniosków). Na dodatek 

dla gospodarstw domowych (pellet, olej opałowy, gaz, drewno) wypłaciliśmy ponad 900 tys. zł. Przygotowujemy się w tej 

chwili do wypłaty i postępowań w dodatku gazowym oraz do realizacji dodatków elektrycznych. Na razie wpłynęło 27 

wniosków.  

 

Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Grzegorz Knappe poinformował, że Przedsiębiorstwo Komunalne opracowało 

formularze umów na odbiór ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Można je podpisywać na ul. Polnej 

71. Jesteśmy również gotowi przyjechać do danej miejscowości i te umowy z mieszkańcami podpisać. Dodatkowo 

zaproponowaliśmy 10-ty wywóz za darmo dla osób, które w ciągu najbliższych 3 miesięcy podpiszą umowy. 

Wprowadziliśmy już w tamtym roku system obsługi asenizacyjnej, który można sobie ściągnąć z naszej strony internetowej. 

Będziemy pracować nad tym, aby odbierać ścieki od mieszkańców w określonym harmonogramie. Pozwoli to nam obniżyć 

koszty oraz cenę.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że złożył ostatnio interpelację w sprawie skomunikowania stacji kolejowej Pleszew 

Miasto z Pleszewem i otrzymał odpowiedź od Burmistrza. Po odpowiedzi można stwierdzić, że nie ze wszystkim się 

rozumiemy. Dodał, że Burmistrz poinformował go o tym, że zostaną przeprowadzone rozmowy dotyczące dokonania 

przesunięć w zakresie kursowania pociągów na trasie Pleszew-Kowalew-Pleszew oraz o tym, że ewentualne przesunięcia 

kursów odbędą się bez możliwości zwiększania środków na ten cel.  

Pleszew ma w ciągu doby 28 połączeń z Poznania. Ich czas przebiegu wynosi od 56 min do 1 h 17 min. Mamy 25 połączeń 

z Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu doby (od 17 mln do 24 min) oraz z Kalisza 5 połączeń (od 31 min do 49 min). Są to 

przyjazdy na stację |Pleszew, czyli do Kowalewa. Tu zaczyna się problem. Kursów z Kowalewa do Pleszewa jest 12 

dziennie od poniedziałku do piątku, w sobotę jest ich 5, a w niedzielę nie ma kursów.  

Radny dodał, że spotkał się ze złośliwym określeniem, że ktoś się czuje „więźniem Kompaktowego Pleszewa”. Jeśli ktoś 

się wybierze do Pleszewa z Poznania w sobotę około godziny 11, to licząc na komunikację publiczną do Pleszewa 

przyjedzie po 42 godzinach.  

Już przy nowej kolei były argumenty, że teraz połączenia Poznania z Pleszewem to czas 50 min, czyli 40 min to nie jest 

zysk. To nie do końca prawda, bo wyjeżdżając z Kowalewa o godzinie 9:46 musimy skorzystać z SKPL już o godzinie 9:00 

i czas dotarcia zmienia się z 70 min na 116 min, a  to nie jest najgorszy wynik. Jadąc pociągiem o 12:25 musimy wyjechać 

z Pleszewa o godzinie 11:10. Czas podróży wynosi więc nie 1 h 13 min, ale prawie 2,5 h. W niedzielę możemy się w ogóle 

z Pleszewa nie ruszać, gdyż aby wyjechać pociągiem niedzielnym obojętnie którym musielibyśmy wsiąść do pociągu SKPL 

w sobotę o godzinie 11:19. Mamy dobę czekania. Burmistrz wspomina też o tym, że kursują linie PL1 i PL2, ale nie 

rozwiązuje to spraw soboty i niedzieli, a do tego nie mają one stacji w Kowalewie.  

Dodał, że w swojej interpelacji zleżało mu na tym, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje stacja kolejowa w 

Kowalewie i te połączenia kolejowe, które mają tam miejsce.  

Druga sprawa to kwestia mieszkańca, który zwrócił się na piśmie z problemem „proszę o podjęcie działań w celu 

zwiększenia częstotliwości kursów autobusowych linii P Pleszew-Ostrów Wielkopolski. W tej chwili kursują tylko dwa 

autobusy rano i dwa popołudniu. Jest to zdecydowanie za mało, aby mówić o przeciwdziałaniu wykluczenia 

komunikacyjnego miejscowości znajdujących się na tej trasie. Autobusy, które kiedyś kursowały w godzinach 

południowych do Pleszewa, teraz kończą swój kurs w Sobótce, a mieszkańcy naszej gminy nie mają możliwości dojazdu 

do Ostrowa środkami komunikacji zbiorowej. Jest to uciążliwe szczególnie dla młodzieży, która wcześniej kończy naukę 

oraz dla osób, które chciałyby pojechać do centrum miasta lub na stację PKP”.   

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek podziękował za wypowiedź, ponieważ nad tymi rzeczami pracujemy już od dłuższego czasu. 

Przy dworcu w Kowalewie powstaje parking. Jest to jeden z elementów, które mają ułatwić transport. Dodał, że zna ten 

problem z autopsji. Po wybudowaniu tego parkingu będą poczynione dalsze elementy naszego działania. Przymierzamy się 

do innych połączeń, nie tylko kolejowych. Na dzień dzisiejszy wiemy, że nie ma technicznej możliwości, aby kursował tam 

autobus. Kiedyś jeździły tam autobusy, natomiast przewoźnik zrezygnował z tego, ponieważ nie było tam możliwości 

zawrócić autobusem oraz brakowało miejsca do zatrzymania się. Przygotowujemy takie trasy, aby mieszkańcy mogli 

dojechać do Kowalewa. Częstotliwość ma być między 40 min a 1 h. Wiemy, że nasza wąskotorówka jest pewnym 

elementem krajobrazu, który dotychczas funkcjonował i szkoda byłoby się go pozbyć, ale trudno powiedzieć, czy ten rodzaj 

przewozu się utrzyma ze względu chociażby położenia dworca w Pleszewie. Chcemy uruchomić taką linię, która obsłuży 

przede wszystkim te części miasta, gdzie zamieszkuje najwięcej osób.  
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Jeżeli chodzi o dojazdy do Ostrowa, to myślimy, że poprzez uruchomienie transportu lokalnego rozwiąże się ten problem. 

Od jakiegoś czasu mówimy, że zastanawiamy się nad dodatkowymi liniami naszych autobusów, które umożliwiłyby dojazd 

z najbardziej odległych miejscowości gminy. To się nie wydarzy z dnia na dzień. To nie są małe wydatki jeżeli chodzi o 

zakup, ale i późniejszą eksploatację i utrzymanie linii. Nie chcemy zamykać naszych mieszkańców w „15 minutach”. 

Chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość dojazdu do pracy, szkoły, a być może i mieszkańcy Poznania, kiedyś 

mieszkający w Pleszewie przeprowadzili się do Pleszewa. Jeżeli ktoś mieszka pod Poznaniem i dojeżdża do Poznania do 

pracy samochodem, to bardzo często ta podróż trwa więcej niż dojazd z Pleszewa.  

Od momentu, kiedy zaczęliśmy wprowadzać linie PL, myślimy nad skomunikowaniem terenów gminy.  

Taka odpowiedź Burmistrza na interpelację wynika z tego, że nie mamy jeszcze dopracowanych szczegółów.  

 

Radny G. Jenerowicz powiedział, że wie, że nie da się tego zrobić od razu. Dodał, że bardzo dobrze zna tę sytuację. 

Powiedział, że mamy parking buforowy na ul. Ogrodowej, więc niekoniecznie trzeba się przesiadać z wąskotorówki do 

linii PL. Kupno autobusów jest wielkim kosztem, a infrastrukturę kolejową mamy. Burmistrz w interpelacji napisał, że nie 

będzie możliwości zwiększania kosztów. Radny dodał, że zdaje sobie sprawę, że bez zwiększania kosztów nie przybędzie 

kursów. Nie są to wielkie wydatki, a mogłoby to poprawić skomunikowanie miasta z Kowalewem. Gdy będzie nowa kolej, 

to będzie za późno na szukanie sprawnej komunikacji.  

W interpelacji jest też informacja, że będą rozmowy z SKPL. Czy już takie rozmowy się odbyły?  

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek powiedział, że budujemy kilka parkingów w tej chwili. Jeden to parking na dworcu w 

Kowalewie, drugi – buforowy na byłych terenach kolejowych byłej bocznicy. Celem wybudowania parkingu było to, aby 

mieszkańcy z gminy Pleszew lub innych wysiadali właśnie tam i pieszo lub autobusem dostawali się w miejsca, w które 

chcą dotrzeć. Wiemy, że jest problem przy szpitalu, w związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał się dostać do szpitala, to 

może zostawić samochód na parkingu buforowym i dalej wybrać się autobusem.  

 

Radny D. Dryjański powiedział, że pół roku temu składał interpelację na prośbę młodzieży dojeżdżającej baną z Kowalewa 

do Pleszewa. Interpelacja polegała na zamontowaniu wiaty przystankowej na ul. Lipowej. Dodał, że złożył interpelacje i 

do dzisiaj nie dostał odpowiedzi.    

 

Przewodnicząca Rady A. Grala-Kałużna powiedziała, że tydzień temu była z Burmistrzem A. Ptakiem na pięknej 

uroczystości 50lecia Premier Hanny Suchockiej, która czuje się bardzo związana z Pleszewem. Mówiła ona na uroczystości, 

że zawsze Pleszew ją inspirował do działania na rzecz środowiska. Została uhonorowana statuetką „Boguszanin Pleszewa”. 

Te statuetkę otrzymują osoby, które promują Pleszew swoją działalnością. Wspomniano również o Pleszewie, że korzysta 

on z dorobku innych, którzy nas gdzieś reprezentują. Powiedziała, że musimy dbać o naszą „Małą Ojczyznę”.  

Przewodnicząca zamknęła obrady LXI 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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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – uchwała nr LXI/550/2022 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 3 - uchwała nr LXI/551/2022 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w 

szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia 

usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Załącznik nr 4 – uchwała nr LXI/552/2022 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Załącznik nr 5 – uchwała nr LXI/553/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z 

terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, 

Załącznik nr 6 - uchwała nr LXI/554/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, 

Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, 

Załącznik nr 7 – uchwała nr LXI/555/2022 w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w 

sprawie ustanowienia Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-

2023”, 

Załącznik nr 8 – uchwała nr LXI/556/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.  

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, 

Załącznik nr 9 - uchwała nr LXI/557/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, 

Załącznik nr 10 – uchwała nr LXI/558/2022 w sprawie zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i 

szkół, 

Załącznik nr 11 – uchwała nr LXI/559/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2023 – 2035, 

Załącznik nr 12 - uchwała nr LXI/560/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 

2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


