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Protokół Nr XLIV/2006  
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 października  2006r, w sali posiedzeń 

Urzędu Miasta i Gminy. 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1410. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu. 
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu. 
4. Przedstawiciele prasy. 
5. Bogdan Skitek- Przewodniczący Rady Powiatu 
6. Szczepan Wojtczak – V-ce starosta 
7. Paweł Golicki  - Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie. 
 
 
Otwarcia XLIV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który 
stwierdził, że na sali znajduje się 19 Radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania 
uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek 
obrad. Zaproponował umieszczenie w punkcie 9a projektu uchwały w sprawie sprostowania 
błędu rachunkowego w załączniku Nr 2b do uchwały Nr XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2006. Automatycznie ulegnie zmiana numeracji kolejnych uchwał. 
 
Rada Miejska przy 16 głosach za, 1 przeciw, 2 wstrzymującym się wniosek przyjęła. W 
związku z powyższym porządek XLIV Sesji przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu Nr XLIII  z dnia 14 września 2006r 
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kwartale 2006r. 
5. Informacja  Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
6. Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  o oświadczeniach majątkowych 

złożonych przez radnych. 
8. Informacja Wojewody o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 

Przewodniczącego rady Miejskiej i Burmistrza. 
9. Podjecie uchwał w sprawie: 

a. sprostowania błędu rachunkowego w załączniku Nr 2b do uchwały Nr 
XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w 
sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006. 

b. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r. 
c. Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej 
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d. Nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości  zabudowanej 
oznaczonej jako działka nr 249/5 zapisanej w KW 19053. 

10. Interpelacje radnych. 
11. Odpowiedzi na interpelacje.  
12. Podsumowanie działalności Rady miejskiej w kadencji 2002-2006. 
13. Sprawy różne 

 
 
Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XLIII  z dnia  14 wrze śnia 2006r. 
 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła protokół Nr XLIII z dnia 14 września 2006 r. 
 
Do pkt 4 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kwartale 
2006r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podjętych w III kwartale 2006r. 
 

Do pkt 5 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 
i ich realizacji. 
 
Do pkt 6 Informacja Burmistrza o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
pracowników. 
 
Burmistrz poinformował, że oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy zobowiązani do tego 
pracownicy tj. z- ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, kierownicy jednostek organizacyjnych, 
osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną, osoby 
wydające w imieniu Burmistrza decyzje administracyjne. Wszystkie oświadczenia zostały 
złożone w terminie. Zgodnie z ustawą zostały one opublikowane w BIP. 
 
Do pkt 7 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej  o oświadczeniach majątkowych 
złożonych przez radnych. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że za wyjątkiem dwóch radnych wszyscy złożyli swoje 
oświadczenia w wyznaczonym terminie. Radni, o których mowa złożyli oświadczenia z dwu 
dniowym opóźnieniem w związku z czym nie widział powodu aby zastosować jakiś 
konsekwencje z tego powody. Wszystkie oświadczenia majątkowe zostały przekazane 12 
czerwca Burmistrzowi celem publikacji w BIP.  Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w 
Pleszewie zostały przekazane 21 czerwca 2006r. Poinformował, że do dnia dzisiejszego nie 
wpłynęła informacja dotycząca analizy oświadczeń przez Urząd Skarbowy. 
 
Do pkt 8 Informacja Wojewody o oświadczeniach majątkowych złożonych przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że 29 września wojewoda przysłał pismo, w którym 
pisze, że w związku z art. 24h ust 12 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 
Burmistrz Marian Adamek złożył swoje oświadczenie majątkowe i nie stwierdzono w nim 
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nieprawidłowości. Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski złożył swoje 
oświadczenie w terminie i nie stwierdzono w nim nieprawidłowości. 
 
Do pkt 9 Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a.  sprostowania błędu rachunkowego w załączniku Nr 2b do uchwały Nr 
XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie zmiany 
budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006. 
 
Radny Klak stwierdził, że na sesji 14 września gdy był projekt zmian uchwały budżetowej 
podaliśmy, że plan przed zmianami wynosi 9.970.651zł., zmiana –138.470zł. Plan po zmianie 
9.832.180zł. W dzisiejszej uchwale pisze się, że sprostujemy błąd rachunkowy z –141.470zł., 
a w uchwale z 14 września mamy -138.470zł. Jest więc różnica 3.000zł. albo jest to błąd albo 
została wprowadzona zmiana, o której nie zostaliśmy poinformowani. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprostowania błędu 
rachunkowego w załączniku Nr 2b do uchwały Nr XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy 
Pleszew na rok 2006. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się 
podjęła uchwale nr XLIV/330/2006 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w 
załączniku Nr 2b do uchwały Nr XLIII/323/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 
września 2006r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 
2006. 
 
Na sali znajduje się 20 radnych. Przyszedł radny Mariusz Sitnicki. 
 
b. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.  
 
Radny Klak stwierdził, że bardzo mu się podoba obecna postać uchwały. Prosi aby skarbnik 
odniosła się do pozycji Budowa stacji uzdatniania wody z odprowadzeniem wód popłucznych 
na działce 163/7 położonej w Lnartowicach gm. Pleszew. Jest to na str. 57 sprawozdania z 
wykonania budżetu.  Okres realizacji 2006-2008 łączne nakłady 3.452.800zł. Plan na 2006r. 
450.000zł. Wykonanie do 30 czerwca 2006r. 11.483zł. a w dalszej pozycji nakłady poniesione 
do 30 czerwca czyli do tego samego okresu 45.782zł. Pyta skąd te różnice. 
 
Skarbnik stwierdziła, że szczegółowo wyjaśni tą sprawę po przerwie  ponieważ musi zajrzeć 
do dokumentów. Najprawdopodobniej kwota była wydatkowana we wcześniejszych latach. 
 
Radny Klak stwierdził, że wyraźnie pisze okres realizacji 2006 –2008. 
 
Radny Kuberka stwierdził, że w tej różnicy są  pieniądze za projekt, za pozwolenie, 
pieniądze, które zostały zmarnotrawione przez działalność władz miasta. 
 
Burmistrz stwierdził, że kwota, którą podaje radny Klak była wydatkowana od początku 
inwestycji do końca do 2005r. W związku z czym jest tego typu nieścisłość. W podanej 
rubryce 2006-2008 jest kwota prawidłowa. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w 
budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 7 wstrzymujących się podjęła uchwałę 
nr XLIV/ 331/2006 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na 
2006r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
c. Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej  
 
Przewodniczący Rady pyta jaką składkę członkowską płaci gmina Pleszew. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że wysokość składki członkowskiej dla wszystkich gmin wynosi 395zł od 
każdego rozpoczętego 1.000 mieszkańców. Dla Miasta i Gminy Pleszew na 2006r. jest to 
kwota 11. 455zł. 
 
Radny Pisarski pyta na co te środki są przeznaczane. 
 
Burmistrz stwierdził, że Związek Gmin jest uzupełnieniem działalności gmin wynikające z 
działalności ustawy o samorządzie. W początkowym okresie działalności związku 
najistotniejszym celem była gazyfikacja, telekomunikacja, odpady komunalne. Dziś jest to 
gospodarka odpadami, działalność kulturalna i sportowa. Stwierdził, że jeżeli będzie taka 
potrzeba, to przygotuje dla wszystkich radnych wykonanie budżetu za 2005r. i plan na 2006r. 
Związku Gmin. 
 
Radna Kałużna pyta czy Związek Gmin może pozyskiwać środki zewnętrzne. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że Związek Gmin może ubiegać się o środki w ramach funduszy 
europejskich. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Statutu Związku Gmin 
Ziemi Pleszewskiej. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XLIV/332/2006 w sprawie Statutu 
Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
d. nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości  zabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 249/5 zapisanej w KW 19053 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nabycia do zasobu mienia 
komunalnego nieruchomości  zabudowanej oznaczonej jako działka nr 249/5 zapisanej w KW 
19053. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 przeciw podjęła uchwałę nr 
XLIV/333/2006 w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości  
zabudowanej oznaczonej jako działka nr 249/5 zapisanej w KW 19053. 
 
Do pkt  10 Interpelacje radnych. 
 
Radny Kuberka  interpeluje w sprawie budowy stacji uzdatniania wody. 
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Radny Żychlewicz interpeluje w sprawie usunięcia z Rynku pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów. 
 
Radny Pisarski interpeluje w sprawie użytkowania wigwamu. 
 
Radny Żychlewicz interpeluje  w sprawie ściągania przez PK opłat za wodę i ścieki z kilku lat 
wstecz z powodu nieuczciwego pracownika. 
 
Radny Marcin Sitnicki interpeluje w sprawie zdjęcie miasta Pleszewa z lotu ptaka. 
 
Pełen tekst interpelacji znajduje się w Biurze Rady o ile zostały złożone w formie pisemnej 
przez radnych. 
 
Do pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje.  
 
Burmistrz odpowiadając radnemu Kuberce stwierdził, że widać, iż złe związki chemiczne 
bardzo mocno zadziałały. A najbardziej to, że Pleszew dostał pieniądze, że udało się w 
ostatniej chwili. Stwierdził, że był to profesjonalnie opracowany wniosek. Przypomniał, że w 
ramach programu SAPARD, który był skierowany tylko dla środowiska wiejskiego 
otrzymaliśmy promesę na kwotę 840.000zł przy czym tylko w części można ją było 
wykorzystać przeznaczając na środowisko wiejskie. Mogliśmy wykorzystać tylko 223.944zł. 
Decyzje żeby z tego zrezygnować podjęła Rada. Jako Burmistrz informował jakie są tego 
skutki i możliwości. Poinformował, że 2 godziny temu została podjęta oficjalna decyzja, że na 
stację uzdatniania wody otrzymamy kwotę 2.580.273,29zł. Zwracając się do radnego Kuberki 
stwierdził, że zrobili prowokację polegająca na przyjściu człowieka, który startuje na radnego 
z listy Razem dla Pleszewa z brudną grzebeluchą nie wiadomo skąd, w jakim naczyniu i 
mówi, że to jest woda z jego studni. Następnie mówicie, że jest to woda z kranu mająca takie 
parametry. Raz na miesiąc ma Pan rachunek za wodę i wystarczy żeby tam Pan przeczytał, że 
wszystkie wyniki badań są udostepniome na stacji wodociągowej - wyniki badań Powiatowej 
Stacji Sanitarno Epidiologicznej. Wyniki badań są prawidłowe.  
 Odpowiadając radnemu Marcinowi Sitnickiemu stwierdził, że zdjęcia są umieszczone na 
stronie Miasta i Gminy Pleszew i  można je sobie pobrać bezpłatnie. Podkreślił, że na 
wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one złożone w formie pisemnej do 
Biura Rady.  
 
Radny Kuberka stwierdził, że nadinterpretacją Burmistrza jest to, że  ja się teraz denerwuję, 
że dostaliśmy 2,5mln zł na stację. Ja się cieszę, że w ogóle to zostanie zrobione. Sygnalizuje  
Panu, i uważam, że organy odpowiednie powinny się tym zająć że te lata zaniechania 
spowodowały wiele nieszczęść ludzkich. Wy braliście w tym udział przez zaniechanie.  
 
Burmistrz proponuje aby radny Kuberka złożył wniosek do Prokuratora. Niech ma później 
odwagę opublikować to  co im Prokurator napisze. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy. 
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Przewodniczący Rady zaproponował aby teraz przejść do punktu „Sprawy różne” a później 
do punktu „Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006”. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) wyraziła zgodę na zaproponowana zmianę. 
 
 
 
Do pkt 12 Sprawy różne. 
 
Radny Kuberka pyta ile w 2006r. napisano projektów i czy dostaliśmy jeszcze jakieś 
pieniądze. 
 
Radny Pisarski stwierdził, że temat który chciałby poruszyć jest związany z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie opłat za przejazdy po drogach 
krajowych. Może nas to nie dotyczy ale dotyczy mieszkańców całej Polski. Głównie dotknie 
to rolników. Uważa, że warto by było  wystąpić do Ministra Transportu albo do Posłów aby 
się nad tym zastanowili. Do tej pory opłata tzw. winetka  za pojazd do 12 ton wynosiła 400zł. 
a teraz opłata za pojazd 12 tonowy będzie wynosiła 2.500zł. Takimi pojazdami posługują się 
głównie rolnicy i przedsiębiorcy. Uważa, że jest to bardzo poważna sprawa i Rada powinna 
zająć w tej sprawie jakieś stanowisko aby pomóc rolnikom. 
 
Przewodniczący Rady pyta czy jest akceptacja całej Rady aby w tej sprawie przygotować 
wystąpienie i wysłać do odpowiednich instytucji  
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) wyraziła akceptację. 
 
Radny Żychlewicz odnosząc się do odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji w 
sprawie niedrożnego przepustu w okolicy bazy PKS stwierdził, że jego zdaniem odpowiedź 
powinna brzmieć, ze skoro w czasie nasilonych opadów przepust nie odbiera wody to 
wykonany będzie drugi przepust. Odnosząc się do sprawy  badania wody stwierdził, że 
zarzuty zawsze można wytłumaczyć różnymi metodami tak, jak różnymi metodami można 
udowadniać prawdę. Radzi wszystkim mieszkańcom używać pleszewską wodę, jeśli 
żywiecka woda z butelek jest dla nich za droga, używać w następujący sposób, wodę 
zamrozić w zamrażalniku lub siłą na mrozie po czym wstawić do ciepłego pomieszczenia dla 
naturalnego rozpuszczenia i taką używać do spożycia. Brązowy osad jaki zostaje w 
pojemniku to wytrącona  z wody chemia. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że jeszcze jeden specjalista od wody mówił tak: najpierw ją 
przegotować, ostudzić, wsadzić do lodówki, zamrozić, później odmrozić i dopiero pić. 
 
Radny Pisarski zwracając się do władz powiatu obecnych na sesji prosi aby również podjęli 
stosowne stanowisko w sprawie opłat, o których wcześniej mówił. 
 
Z. Kordylas prosi o rozwiązanie problemu zniesienia ulgowych biletów linii 12A na trasie 
Pleszew – Brzezie. Stwierdził, że problem ten dotyczy dużej grupy emerytów. 
 
Radna Tymecka stwierdziła, że temat, o którym mówił pan Kordylas bardzo poruszył 
mieszkańców Brzezia. Wystosowali oni pismo w tej sprawie do burmistrza. Podkreśliła, że 
najbardziej zostali poszkodowani ludzie starsi i młodzież. 
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Radny Powiatowy Szac apeluje o ponownie uruchomienie kamer monitoringu. Ponadto 
wnioskuje aby część parkingu wyznaczyć dla petentów Urzędu z którego mogliby korzystać 
bezpłatnie. 
 
Radna Tymecka w związku z zakończeniem kadencji w imieniu swoim i mieszkańców 
dziękuje wszystkim, którzy głosowali za inwestycjami w Brzeziu. 
 
Radny Żychlewicz w imieniu Klubu Razem dla Pleszewa podziękował wszystkim pozostałym 
radnym za współpracę. Były słowa ostre, były słowa wspólne. Rozumieliśmy po swojemu 
swoją rolę, swoją przysięgę. Dziękuje pracownikom Urzędu i innych jednostek podległych. 
Życzy społeczeństwu dobrego wyboru kolejnej Rady. Przypomniał, że na początku tej 
kadencji wygłosił pewną przepowiednię i zaapelował do prasy aby ją przypomniała na koniec 
kadencji. Wie, że jego słowa się spełniły. 
 
S. Kardas pyta jak długo mieszkańcy mają czekać na rozwiązanie problemu z KLA. 
Stwierdziła, że bardzo mieszkańców bulwersuje sprawa dojazdu na cmentarz znajdujący się 
na ul. Kaliskiej. Podziękowała Radzie i Burmistrzowie za przebudowę ul. Modrzewskiego. 
Ma nadzieję, że do końca roku zostanie wykonane przejście do biblioteki. 
 
Do pkt 13 Podsumowanie działalności Rady miejskiej w kadencji 2002-2006. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Rada Miejska pracowała w oparciu o plany, które były 
uchwalane każdego roku. Odbyto łącznie 44 sesje. W roku 2002 odbyto 4 sesje. W 2003r. 
odbyto 12 sesji, w 2004r. 11 sesji, w 2005r. 9 sesji, a w 2006r. 8 sesji. Jeśli chodzi o 
nieobecności radnych na sesjach w okresie całej kadencji, to jeden z radnych nie uczestniczył 
13 razy. Kolejny z radnych nie uczestniczył 10 razy. Następny 7 razy. Jeden Radny 6 razy. 
Pięciu radnych nie było obecnych po jednym razie w całej kadencji. Rada działa w 
poszczególnych Komisjach. Jedną z Komisji Rada odwołała we wrześniu 2004r. Tematyka 
obrad była różnorodna. Począwszy od kultury, oświaty, sportu,  przez pozyskiwanie środków, 
rolnictwo, skończywszy na sprawach budownictwa i mieszkalnictwa. Podkreślił, że wszystkie 
sprawy, które były realizowane są efektem pracy całej Rady. Przypomniał, że 23 maja 2003r. 
odbyto szczególną sesję. Związana ona była z 720-leciem miasta. Wówczas Rada przyjęła 
uchwałę w sprawie ustanowienia Św. Jana Chrzciciela patronem miasta Pleszewa. Na XII 
Sesji Rady Miejskiej w dniu 16 października 2003r. Rada nadała honorowe obywatelstwo 
Miasta Pleszewa Ojcu Świętemu. Natomiast 26 lutego 2004r. Rada podjęła uchwałę w 
sprawie zmiany nazwy Placu Wolności na Plac Wolności i. Jana Pawła II. Przypomniał, że 9 
marca 2004r. zorganizowana była pielgrzymka do Rzymu, w której uczestniczyli również 
Radni. 11 marca 2005r. na budynku DPS została odsłonięta tablica poświęcona Janowi 
Pawłowi II z przesłaniem do mieszkańców MiG Pleszew. 7 września 2006r. odbyła się 
uroczysta sesja poświęcona  15-leciu odrodzonego samorządu terytorialnego. Podkreślił, że to 
wszystko było efektem działania całej Rady. Przypomniał, że wraz z udziałem Powiatu udało 
się uruchomić w styczniu 2004r.Urząd Skarbowy. Przypomniał, że w okresie mijającej 
kadencji trwała współpraca zagraniczna, która zaowocowała wieloma efektami. Podziękował 
wszystkim Radnym za współpracę, Burmistrzom, władzom Powiatu, Policji, Straży Pożarnej, 
sołtysom, przewodniczącym osiedli, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym, 
dyrektorom szkół, KGW, OSP. Następnie wręczył wszystkim Radnym symboliczne  
podziękowania. 
 



 8 

Radny Klak w imieniu Klubu Radnych Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej 
podziękował wszystkim, którzy współpracowali z Radnymi. Podkreślił, że jeśli kiedykolwiek 
ktoś poczuł się urażony ich wypowiedziami, to przeprasza.  
 
Radny Jakóbczak w imieniu Klubu TMP podziękował wszystkim radnym, Burmistrzom, 
sołtysom, przewodniczącym osiedli  za współpracę. 
 
Radny Borkiewicz podziękował przewodniczącemu i Burmistrzom za współpracę w okresie 4 
letniej kadencji. Podziękował Radnym opozycji za głosy krytyki, które często były brane pod 
uwagę. Podziękował również sołtysom i przewodniczącym osiedli jak również pracownikom 
UMiG. 
 
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom prasy, którzy uczestniczyli w obradach 
zarówno sesji jak i komisji. Ponadto podziękował Radnemu powiatowemu K. Szacowi za 
swoją obecność na sesjach.  
 
Sz. Wojtczak stwierdził, że współpraca między samorządem miejskim i powiatowym była 
nauką dialogu, poszukiwania kompromisów. Przykładem współpracy jest rozwiązanie 
problemu  zadłużenia szpitala, budowa i remont wielu ulic i dróg na terenie MiG Pleszew. Na 
wskutek wspólnych działań wypiękniało miasto, ułatwiono życie mieszkańcom MiG Pleszew. 
W imieniu wszystkich władz powiatu podziękował radnym i Burmistrzom za lata współpracy, 
które były bardzo efektywne. 
 
Burmistrz podziękował wszystkim za współpracę. Stwierdził, że okres upływającej kadencji 
nie był okresem przespanym. Był okresem wykorzystanych szans. Konstruktywna działalność 
Radnych dała efekty, za co bardzo dziękuje. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że Radni, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli  mogą od 
jutra obierać foldery w Biurze Rady 
 

Na tym posiedzenie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie zakończono. 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 
Patrycja Zimna                 Mieczysław Kołtuniewski 
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