Protokół nr XXXV/2018
z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 września 2018 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 850.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyło:
Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy
Otwarcia XXXV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali
znajduje się 17 radnych (nie ma radnych Kowcunia, Skowrońskiego i Szehyńskiego), czyli Rada
jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych i
przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza.
Radny W. Grobys zaznaczył, że projekty uchwał powinny być omawiane i opiniowane na
komisjach rady. Pan Burmistrz nie chce z nami współpracować i słyszeć naszych uwag. Uważa, że
on ma rację i tak musi być. Wakacje parlamentarzystów trwają cztery tygodnie. My radni mieliśmy
wakacji ponad 10 tygodni. Przez ten okres wiele się wydarzyło w zakresie realizacji budżetu MiG
Pleszew. Mieszkańcy i my radni mamy wiele uwag, zapytań i niepokojów w tym temacie. Nie
możemy o tych sprawach mówić bo nie ma w porządku obrad wolnych głosów i wniosków,
interpelacji. Radny wskazał, że jest radnym dwadzieścia lat i takiej sytuacji nigdy nie było.
Kadencja ta przejdzie do historii działania Rady Miejskiej, mając na myśli sesje nadzwyczajne.
Można było wysłać materiały dzień wcześniej, dzisiaj byśmy obradowali mając opinie wszystkich
komisji. Można też było zrobić sesję jutro. A tak rozmawiamy tylko na te tematy, na które jest
potrzeba.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Przebudowa drogi Pleszew –
Tomaszew - Korzkwy”,
c) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z
łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty”,
d) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”,
e) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Ławka Niepodległości dla
samorządów”,
f) zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
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g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
4) Zamknięcie obrad.
Do pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że liczba punktów sprzedaży alkoholu w porównaniu do
poprzedniej uchwały nie zmienia się. Pozostaje 115 punktów, zarówno na sprzedaż
i podawanie, jak i tylko samą sprzedaż. W chwili obecnej zezwoleń na sprzedaż od 4,5% zawartości
alkoholu jest 66, a maksymalnie może być 80. Czyli mamy w tej kwestii zapas. Od 4,5% zawartości
alkoholu do 18% jest 63, może być maksymalnie również 80. Powyżej 18% zawartości alkoholu
punktów jest 64, maksymalnie może być 80. Mówimy cały czas o sprzedaży detalicznej. Natomiast
w gastronomii maksymalnie mamy 35 punktów, a wykorzystanych jest odpowiednio 24, 17 i 17.
Tak więc pozostawiamy na poziomie 115 punktów, ale i tak do górnej granicy mamy trochę pustych
miejsc, gdzie jeszcze możemy wydać stosowne zezwolenia. Oczywiście te zezwolenia nie obejmują
jednorazowej sprzedaży alkoholu, które są wydawane przy różnego rodzaju imprezach.
Radny W. Grobys stwierdził, że to jest to, co powiedział przed chwilą. Projekt tej uchwały
przyjmujemy w trybie nadzwyczajnym, nie dyskutując o tym na żadnej z komisji, a jest komisja w
Radzie do spraw społecznych. Radny uważa, że ona powinna zaopiniować te ilości punktów
sprzedaży. Wiemy jaki problem stwarza nadużywanie alkoholu. Te problemy są również w naszym
mieście. My podchodzimy do tego punktu, że tak jest wszystko ok. Mamy jeszcze niewykorzystane
limity, jeszcze więcej zezwoleń możemy wydać. A może by się zastanowić nad ograniczeniem
punktów sprzedaży tak, jak inne samorządy, które tak robią? Ograniczają sprzedaż napojów
alkoholowych np. po godzinie 22.00 lub 23.00 U nas jest tak, że wszystko jest ok. Radny wskazał,
że ma pytanie do Burmistrza. Otóż w uzasadnieniu do uchwały jest napisane „Rada Miejska przed
podjęciem niniejszej uchwały zasięgała opinii jednostek pomocniczych gminy”. Proszę o
informację, w jaki sposób Pan Przewodniczący zasięgał tej opinii w tych jednostkach
pomocniczych gminy i które jednostki wydały opinie ?
Radny Stencel oznajmił, że on odpowie na to pytanie koledze Grobysowi. Takie ankiety dostał
każdy sołtys. Były spotkania na wsiach, duże zainteresowanie mieszkańców. Swoje opinie jako
sołectwo wyraziliśmy. I te opinie są przekazane w 100 % do Urzędu.
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że na jednym spotkaniu, bądź dwóch z przewodniczącymi
osiedli i sołtysami były omówione dokładnie nowe zasady sprzedaży alkoholu. Sołtysowie i
przewodniczący dostali do wypełnienia ankietę oraz stosowną informację i mieli się wypowiedzieć
w przedmiocie omawianej przez nas uchwały. Mieli powiedzieć, czy ograniczyć sprzedaż, czy też
nie. Część jednostek wypowiedziała się pisemnie a część tylko ustnie. Z-ca Burmistrza dodał, że
osobiście jest przeciwnikiem prohibicji. Burmistrz jest wnioskodawcą podjęcia uchwały i dlatego
on podpisuje uzasadnienie. W przypadku wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń jest duże
zagrożenie powstawaniem nielegalnych punktów sprzedaży. Są inne metody, inne narzędzia, które
również miasto wykorzystuje, włącznie z odebraniem koncesji na sprzedaż i podawanie alkoholu.
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Radna Gil wskazała, że na terenie naszej gminy, tylko nocne sklepy są czynne dłużej niż do 23
godziny. Zatem jej zdaniem nie ma z tym problemu, ale jeżeli znacząco ograniczymy sprzedaż
alkoholu, to będzie się tworzyć szara strefa.
Radny W. Grobys zapytał, kiedy te wypowiedzi jednostki złożyły, ile takich wypowiedzi było i kto
w imieniu jednostek się wypowiadał? Czy to był sam sołtys, czy rada sołecka ?
Przewodniczący Rady oznajmił, że rada sołecka jest tylko i wyłącznie organem doradczym sołtysa.
Proszę się zapoznać ze statutem naszej gminy.
Radny W. Grobys stwierdził, że chce tylko wiedzieć, które sołectwa i rady osiedli przedstawiły
opinie w tym temacie.
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że nie bierze odpowiedzialności za jednostki pomocnicze.
Wszyscy zostali poinformowani, jest to w protokole ze spotkania z sołtysami. Natomiast oni nie
mają podległości służbowej w stosunku do Burmistrza i nie wszyscy odpowiedzieli.
Radny W. Grobys zapytał o komisję przeciwalkoholową działającą w naszej gminie, czy ta komisja
pochyliła się nad tym tematem i wydała swoją opinię ?
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że projekt był przedstawiany na komisji
przeciwalkoholowej. Komisja nie wniosła zastrzeżeń zwłaszcza, że nie zwiększaliśmy ilości
sprzedaży alkoholu. Jest tutaj z nami na sesji przedstawiciel komisji antyalkoholowej Pan Marcin
Konieczny. Z-ca Burmistrza wskazał, że radny Stencel prosił, aby przedstawić na sesji efekt pracy
komisji alkoholowej, będzie to zaprezentowane na planowanej sesji. Czyli na następnej sesji
przedstawimy działalność komisji i szczegółowo omówimy, w jakim zakresie ona działa. Przed
otwarciem każdego nowego punktu sprzedaży alkoholu komisja dokonuje kontroli. Do tej pory były
problemy z dwoma punktami sprzedaży napojów alkoholowych, gdzie rzeczywiście dochodziło do
zakłócania spokoju, zabrudzania terenu wokół sklepu i nielegalnej reklamy. Następnie Z-ca
Burmistrza odczytał, które z jednostek pomocniczych pisemnie przekazały swoją opinię na temat
projektu uchwały. Były to: Brzezie, Pacanowice, Ludwina, Grodzisko, Osiedle Królewskie,
Kowalew, Lubomierz, Lenartowice i Borucin. To są te, które wpłynęły pisemnie, natomiast ustne
opinie były na naradzie sołtysów.
Radny W. Grobys stwierdził, że z miasta tylko jedno osiedle się wypowiedziało. Radny się nie
dziwi bo na terenach wiejskich te punkty sprzedaży nie kolidują z żadną instytucją kulturalną, albo
szkołą, żeby nie zakłócać ich działalności. Ale w mieście tak, jak Z-ca Burmistrza powiedział
mieliśmy problemy na ul. Lipowej, były skargi mieszkańców itd. Są problemy w innych częściach
miasta. Jest problem z tą sprzedażą. Burmistrz bierze to na siebie tak, jak to tu powiedział. Dlatego
też radny zaznaczył, że nie będzie więcej w tym temacie dyskutował.
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że problem na ulicy Lipowej był ale jest rozwiązany, gdyż
prowadzący sklep sam się wycofał. Drugi punkt dotyczy ul. Kaliskiej i tam również są uwagi.
Jesteśmy w stałym kontakcie z policją, jeżeli zaistnieją przesłanki do odebrania koncesji, to
uczynimy to. Z-ca Burmistrza stwierdził, że nie mówi, iż nie ma problemu, ale z drugiej strony nie
możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie konsekwencją wprowadzenia prohibicji będzie handel
alkoholem w szarej strefie.
Radny W. Grobys stwierdził, że chodzi o to, że osoby, które ma na myśli, które siedzą całe noce
pod kościołem, czy przed ratuszem, one nam chwały nie przynoszą, chodzą do otwartych sklepów
zakłócają porządek i bałaganią.
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Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział, że jego zdaniem te osoby spożywają trunki, których nie
obejmuje ta uchwała.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad
usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 16 za i 1 przeciw podjęła uchwałę Nr
XXXV/399/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i
Gminy Pleszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała stanowi załącznik
nr 2 protokołu).
b. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Przebudowa drogi Pleszew –
Tomaszew - Korzkwy”,
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaproponował, aby omówić dwie kolejne uchwały razem, gdyż są
one ze sobą powiązane.
Przewodniczący Rady oznajmił, że jeżeli nie będzie sprzeciwu z sali, to taki tryb przyjmujemy.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek zaprezentował przebieg budowy dróg, o których mowa w uchwałach
poprzez prezentację multimedialną. Odnosząc się do uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70
Pułku Piechoty” oznajmił, że została ona nazwana w taki sposób ze względu na to, że przebiega na
terenie planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Armii Poznań, a ul. 70 Pułku
Piechoty i obwodnicą. W tym planie jest oznaczona symbolem 1KDZ. Wskazał teren działek
miejskich. Pozostały teren jest własnością prywatną. Wskazał teren gdzie trwa budowa oraz teren,
gdzie znajduje się myjnia samochodowa. Z-ca Burmistrza pokazał, gdzie omawiane miejsce
znajduje się na mapie. Pozostałe drogi na tym planie, to drogi KDW, czyli drogi wewnętrzne. One
nie będą budowane przez gminę a przez właścicieli nieruchomości. Został ogłoszony konkurs na
budowę dróg lokalnych. Przymierzamy się do złożenia wniosku na ten konkurs. Obecnie nie mamy
jeszcze szczegółowego kosztorysu, jest to bardzo przybliżony szacunek przez projektanta. Mamy
dokumentację, na którą lada moment dostaniemy pozwolenie na budowę. W związku z tym, że
chcemy złożyć ten wniosek musimy mieć oświadczenie o zapewnieniu środków. Z-ca Burmistrza
zaprezentował i omówił położenie drogi. To jest pierwsza droga którą proponujemy do programu
przebudowy dróg lokalnych. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla
projektu pn. „Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew - Korzkwy” dotyczy drugiej drogi, którą
chcielibyśmy zgłosić do tego programu. Z-ca Burmistrza objaśnił, gdzie znajduje się ta droga i jak
przebiega. Zobaczymy jakie wyjdą finansowe rozliczenia, gdyż ta droga jest zdecydowanie droższa
– wkład 6 mln. zł, to co proponujemy w tej chwili. Mamy możliwość uzyskania dofinansowania w
wysokości 50%, jednakże nie więcej niż 3 mln. zł. Decyzję podejmiemy niebawem, w ciągu
najbliższego tygodnia będzie decyzja, co do której drogi będziemy składać wniosek do programu
przebudowy dróg lokalnych. Natomiast te dokumenty, które my dzisiaj tworzymy one nie znikną.
Mamy zapowiedź rządu, że będą duże pieniądze na drogi lokalne. W związku z tym
przygotowujemy więcej takich propozycji. W najbliższym budżecie pojawią się też propozycje
kolejnych dróg. Mamy tu na myśli np. ul. Targową (od ronda w ul. Malińskiej do ronda w ul.
Słowackiego). Na kolejnej sesji te rzeczy omówimy dokładniej. Musimy być przygotowani na
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środki, które się pojawiają ze strony rządowej. Te dwie przedłożone uchwały, to są dwie
propozycje, z których jedną wybierzemy teraz, a jedna będzie czekać na następne programy.
Radny T. Grobys zapytał, czy na te drogi są już zrobione projekty oraz czy przy tej drodze na
Tomaszew jest przewidziana ścieżka rowerowa, gdyż w tej chwili jest tam trasa rowerowa, która
nie jest bezpieczna, ale jest. Tak samo, czy przy drodze przy ul. 70 pułku Piechoty będzie ścieżka
rowerowa? Radny oznajmił, że chodzi mu o to, żeby można było po Pleszewie jeździć rowerem.
Żeby była chociaż taka pętla wokół Pleszewa.
Radny Gorzeliński zapytał, czy jest zasadność ujęcia w uzasadnieniu, że wnioskodawca zapewnia,
iż będą zabezpieczone środki w celu złożenia wniosku? Czy to sformułowanie jest tutaj konieczne
i czy nie istnieje obawa taka, że występując z dwoma takimi uchwałami narażamy się na uchylenie
tych uchwał przez nadzór wojewody?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając na pytanie radnego T. Grobysa wskazał, że wszystkie
drogi przebudowywane lub budowane w ramach środków rządowych mają ścieżki rowerowe, bądź
pieszorowerowe. To jest standard w tej chwili. Nawiązując do pytania radnego Gorzelińskiego
odpowiedział, że robimy to dla własnego bezpieczeństwa, ale i też, aby poinformować radnych.
Radni w ten sposób są poinformowani wcześniej wiedzą, jakie mamy zamierzenia. Drugi aspekt to
to, aby te inwestycje znalazły się w budżecie na rok 2019, powinny być zapisane w WPF-ie. Jeżeli
te inwestycje zostały rozpoczęte, jako projekty wcześniej, to żeby w roku następnym znalazły się
również w budżecie powinny również być w WPF-ie. I z tego tytułu również dobrze jest, aby radni
zostali poinformowani wcześniej o planowanych inwestycjach, a nie dopiero jak będziemy ten WPF
zmieniać. Z-ca Burmistrza dodał, że do dokumentów do wniosku niezbędne jest złożenie
oświadczenia, a nie uchwały.
Radny W. Grobys stwierdził, że cieszy się, że będą nowe drogi. Cieszy się, że rząd prowadzi
politykę zrównoważonego rozwoju i że wszystkie gminy mogą z niego korzystać. Złożenie wniosku
nie równa się z uzyskaniem tego dofinansowania. Dlatego radny proponuje, abyśmy „robili swoje”
i nie wybiegali w przyszłość, że już to w przyszłym roku będzie. I nie mówmy tak mieszkańcom
bo nie wiadomo, czy dofinansowanie zostanie nam przyznane. Bardzo dobrze, że szykujemy się
prędzej na wypadek możliwości uzyskania dofinansowania, gdyż dzięki temu uzyskaliśmy w tym
roku dofinansowanie do ul. Glinki. Radny zaznaczył, że mówi to dlatego, że powiat też składał swój
wniosek o dofinansowanie do remontu drogi 70 Pułku Piechoty i ten wniosek jest na liście
rezerwowej. I mogą mieszkańcy powiedzieć: no tak obiecaliście a nie ma. Radny zapytał o drogę
na Korzkwy, ile to będzie kosztować? W budżecie 200 tys., gdzie indziej w programie jest 500 tys.,
a tu kwota 6 mln. zł. Jak to będzie wyglądać kwotowo na dzień dzisiejszy?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jeszcze kosztorysów nie ma, ani
na jedną, ani na drugą drogę. Dostaniemy kosztorysy z początkiem przyszłego tygodnia. Te koszty
zostały oszacowane na podstawie przetargów tegorocznych. Projektowanie zaczęło się półtora roku
temu, jeżeli chodzi o te drogi. Z-ca Burmistrza wytłumaczył, dlaczego tak późno kosztorysy i
dlaczego to się znajduje w tej chwili w sesji nadzwyczajnej, a nie w zwykłej sesji. Z tego względu,
że niestety procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i inne procedury trwają bardzo
długo. W związku z tym pomimo tego, że rozpoczynaliśmy prace projektowe ponad półtora roku
temu, niestety nie udało się uzyskać wcześniej dokumentów. Natomiast projekty na obie drogi są
złożone i czekają teraz tylko na pozwolenia na budowę. One lada moment się pojawią, jak i
szczegółowe kosztorysy.
Radny Suska oznajmił, że do Korzkiew dojeżdża się ul. Szenica, tak? Po odebraniu materiałów
sesyjnych radny wczoraj przejechał się tą ulicą do Korzkiew i stwierdza z pełną
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odpowiedzialnością, że jest to upiększanie dobrego. Dalej jechał od Korzkiew do drogi krajowej i
wskazał, że to ten odcinek mógłby być remontowany.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek wyjaśnił, że lada moment przy tej drodze rozpoczną się prace ziemne.
Jadąc w tej chwili do Korzkiew, do drogi krajowej cała prawa strona jest rozkopana. Są to prace
ziemne związane z budową kanalizacji. Jest to droga powiatowa w związku z czym nie mamy, aż
takiego wpływu na przebudowę tej drogi. Natomiast niedługo na drodze z Pleszewa do Korzkiew
rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji. Ta droga po budowie kanalizacji będzie
wyglądała podobnie, jak droga z Korzkiew do drogi krajowej. W związku z czym, próbujemy
zsynchronizować te prace w taki sposób, aby efektem końcowym przebudowy tej drogi i budowy
kanalizacji był taki efekt, jaki mamy na nowej drodze w Lenartowicach. Chodzi nam też o to, żeby
były przy drogach ścieżki rowerowe.
Radny T. Grobys wskazał, że ma petycję od mieszkańców w sprawie innej drogi gminnej i poprosił
Burmistrza o spotkanie.
Przewodniczący Rady oznajmił, że to temat nie na sesję.
Radny Gorzeliński zapytał, jakie kryteria będą powodowały wybór jednej z tych dróg do realizacji?
Kolejno zapytał czy, jeżeli okaże się, że podejmiemy te uchwały i będą one ewentualnie ujęte w
projekcie budżetu na 2019 rok, czy Burmistrz będzie realizował tę inwestycję, jeżeli nie uzyskamy
dofinansowania?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że na drodze 1KDZ ma powstać również kanalizacja
i jesteśmy w kontakcie z Przedsiębiorstwem Komunalnym, z inwestorem. Tam mają powstać obie
kanalizacje, kanalizacja deszczowa będzie biegła w drodze, natomiast kanalizacja sanitarna i
wodociąg będą biegły najprawdopodobniej obok drogi. Na razie nie ma projektu. Zobaczymy co
się przez ten tydzień wydarzy. Może inwestor przedstawi nam konkretne plany budowy kanalizacji,
abyśmy mogli przystąpić do budowy drogi 1KDZ, gdyż będziemy wiedzieć, gdzie konkretnie będą
poprowadzone kanalizacje. Mamy jeszcze czas może powstać i jedna i druga droga. Na drogę
Pleszew-Korzkwy mamy całą dokumentację, na całą instalację podziemną. Tu jesteśmy
przygotowani w 100% do realizacji. Natomiast kwota jest dość duża. Jeżeli chodzi o budowanie
tych dróg z własnych środków, to Z-ca Burmistrza uważa, że nie będziemy realizować tych zadań
za własne pieniądze. Poczekamy na środki zewnętrzne. Przygotowujemy się na ewentualne
dofinansowania i w ostatniej chwili będziemy decydować, w którą stronę pójdziemy. Tak było w
przypadku ul. Glinki. Radni sugerowali, aby budować ją z własnych środków. Z-ca Burmistrza
uważa, że dobrze się stało, iż trochę poczekaliśmy i mamy dofinansowanie do budowy tej drogi.
Podobnie będziemy postępować przy kolejnych drogach, będziemy starali się o środki zewnętrzne
i będziemy realizować te projekty, na które będą pieniądze z zewnątrz. Zwłaszcza, że są
zapewnienia rządu, iż takie środki się pojawią.
Radny W. Grobys stwierdził, że niedawno przyjęliśmy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujący drogę 70 Pułku Piechoty i tam jest przewidziana opłata adiacencka, czy będziemy tę
opłatę pobierać i kto ją będzie płacił? Czy deweloper, czy mieszkańcy, którzy kupią od niego
mieszkania? Jak podejmowaliśmy ten plan to mowa była, że będziemy pobierali opłatę. Kolejno
zapytał, czy w drodze na Korzkwy przewidujemy sieć sanitarną w pasie jezdni czy poza pasem?
Radny oznajmił, iż uważa, że dzisiaj budowanie studzienek kanalizacyjnych w drodze powoduje
to, że jest wiele awarii i dużo niedogodności. Mieszkańcy się skarżą, gdyż te studzienki pukają,
stukają. Tak jest np. na ul. Marszewskiej, mieszkańcy ciągle mają z tej przyczyny pretensje, ale
tego nie można już w tej chwili poprawić.
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że kanalizacja w drodze na Korzkwy jest
zaprojektowana na skraju drogi i poza pasem jezdni. Ale budując w ten sposób wiadomo, że
wykopy są głębokie i w związku z czym naruszamy strukturę jezdni. Podobnie jest na tej drodze do
Korzkiew, gdzie jest skrzyżowanie z krajówką. Oczywiście staramy się nie budować w jezdni
kanalizacji sanitarnej, jeżeli chodzi o kanalizację deszczową, to nie zawsze jest to możliwe. Z-ca
Burmistrza odpowiadając na pytanie dotyczące opłat adiacenckich wskazał, że deweloper, który
dzisiaj buduje nie będzie płacił tych opłat związanych z budową drogi. Pokazał na mapie teren
zabudowywany i zaznaczył, że on nie przylega do drogi, którą my będziemy budować. Opłatę tę
poniosą właściciele działek, które są przy drodze. Opłata zostanie wyliczona po wybudowaniu
infrastruktury. Mamy prawo pobierać taką opłatę w ciągu 3 lat od wybudowania drogi. Kolejną
rzeczą jest to, że kanalizacja prawdopodobnie nie będzie budowana w całości drogi, a tylko we
fragmencie. Mowa o kanalizacji sanitarnej. Na pozostałej części, jeżeli będziemy widzieli, że nie
ma inwestorów, nie ma sensu budować kanalizacji, chyba, że pojawi się inwestor. Z-ca Burmistrza
posiłkując się mapą wyjaśnił, gdzie będzie przebiegać kanalizacja.
Radny W. Grobys stwierdził, że angażujemy się w bardzo istotne rzeczy. Budujemy drogę i po
rozmowie przed sesją z jedną z radnych i ona się cieszyła, że mieszkańcy budowanych tam domów
będą mieć drogę. A ten temat, o którym my tu mówimy nie załatwia problemu tych mieszkańców,
którzy się tam wprowadzą. Tak to wygląda prawda ?
Przewodniczący Rady oznajmił, że my nie będziemy rozwiązywać problemów dewelopera.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział, że przy uchwalaniu tego planu był radny W. Grobys i
sugerowaliśmy, żeby nie wszystkie drogi były drogami publicznymi, które realizuje gmina. Z resztą
sugerowali to również radni, żeby tych dróg nie było zbyt dużo. Beneficjentami sprzedaży gruntów
z tego terenu nie jest gmina, tylko osoby prywatne, które sprzedają te grunty. W związku z tym
swój wkład w infrastrukturę przy tych działkach powinni wnieść ci, którzy je sprzedają. My
umożliwiliśmy budowę budynków mieszkalnych właścicielom gruntów i sprzedaż działek. Ale z
drugiej strony oni muszą coś od siebie dołożyć. Ten deweloper, który tam buduje ma tego
świadomość. Stąd też współpracujemy, również przy budowie kanalizacji i wodociągu dla tego
terenu. Droga którą chcielibyśmy wybudować będzie miała wpływ na gminne działki i na tereny
usług i w części na drogi prywatne. Jena droga gminna musi przechodzić przez taki plan, natomiast
niekoniecznie te drogi mniejsze muszą być drogami gminnymi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych dla projektu pn. „Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew - Korzkwy”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 16 za i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr
XXXV/400/2018 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Przebudowa
drogi Pleszew – Tomaszew - Korzkwy” (uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu).
c. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z
łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70
Pułku Piechoty”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 16 za i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę Nr
XXXV/401/2018 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi
gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty” (uchwała stanowi załącznik nr 4
protokołu).
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d. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 17 za, podjęła uchwałę Nr XXXV/402/2018
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew” (uchwała
stanowi załącznik nr 5 protokołu).
e. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Ławka Niepodległości dla
samorządów”,
Radny T. Grobys zapytał, czy istnieje możliwość sfinansowania z tych pieniędzy budowy naszego
pomnika na Rynku?
Radny Suska zapytał, czy to będzie jedna ławka, czy więcej?
Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział, że to będzie jedna ławka. Jest gotowy wzór, narzucony
przez podmiot, który ogłasza konkurs. Wnioskodawca nie ma za dużego wpływu na kształt tej
ławki, jedynie może wybrać moduł oparcia. Każda ławka ma wbudowany element dźwiękowy,
można będzie odtworzyć melodie patriotyczne i będzie tam wprowadzony internet. Można
powiedzieć, że będzie to ławka śpiewająca i mówiąca.
Radny W. Grobys przytoczył żartobliwie przykład sceny z jednego z polskich filmów, gdzie
mówiono do szafy.
Radny Gorzeliński zapytał, gdzie ta ławka będzie stała oraz jakie będzie miała gabaryty?
Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział, że początkowo chcieliśmy, aby stanęła na Placu
Powstańców Wielkopolskich, gdyż tam idealnie by się wpisywała w te warunki, ale nie ma tam
internetu i dlatego musi być postawiona w Rynku. Prawdopodobnie w tej części, gdzie powstanie
Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych dla projektu pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 17 za, podjęła uchwałę Nr XXXV/403/2018
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Ławka Niepodległości dla
samorządów” (uchwała stanowi załącznik nr 6 protokołu).
f. zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Radny Gorzeliński odniósł się do uzasadnienia uchwały i zapytał co się stało z przedszkolem w
Zielonej Łące i z dziećmi, które tam uczęszczały ?
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Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiedział, że dotychczasowy najemca, osoba prywatna zrezygnowała
z prowadzenia przedszkola. Wszystkie dzieci, które tam uczęszczały mają zapewnione miejsce w
przedszkolu, albo w Dobrej Nadziei, albo w Pleszewie. Nie było potrzeby uruchamiania
przedszkola, natomiast zgłosiła się kolejna osoba, która chce uruchomić żłobek w tym miejscu.
Tak, jak było do tej pory lokal będzie wydzierżawiony od gminy na ten cel, za symboliczną
złotówkę, gdyż jest to dodatkowa oferta dla naszych mieszkańców.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 17 za, podjęła uchwałę Nr XXXV/404/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (uchwała stanowi
załącznik nr 7 protokołu).
g. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018
r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 17 za, podjęła uchwałę Nr XXXV/405/2018
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu).
Do pkt 4 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Renata Praczyk

Olgierd Wajsnis
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Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej,
Załącznik nr 2 - uchwała nr XXXV/399/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta i Gminy Pleszew oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Pleszew miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
Załącznik nr 3- uchwała nr XXXV/400/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Przebudowa drogi Pleszew –
Tomaszew - Korzkwy”,
Załącznik nr 4 - uchwała nr XXXV/401/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Budowa drogi gminnej 1KDZ łącząca ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty”,
Załącznik nr 5 - uchwała nr XXXV/402/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „e-Mieszkańcy – działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w Mieście i Gminie Pleszew”,
Załącznik nr 6 - uchwała nr XXXV/403/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Ławka Niepodległości dla
samorządów”,
Załącznik nr 7 - uchwała nr XXXV/404/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia
2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
Załącznik nr 8 - uchwała nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 września 2018
r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w
wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
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