Protokół Nr XXXVI/2005
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła si w dniu 29 grudnia 2005r, w sali posiedze Urz du
Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpocz to o godz. 1200 , a zako czono o godz. 1610.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 1 protokółu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Sołtysi Wsi - lista obecno ci stanowi zał cznik nr 2 protokółu.
Przewodnicz cy Zarz dów Osiedli – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 3 protokółu.
Kierownictwo Urz du Miasta i Gminy – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 4 protokółu.
Przedstawiciele prasy.
Krzysztof Szac – Radny Rady Powiatu

Otwarcia XXXVI Sesji dokonał Przewodnicz cy Rady Mieczysław Kołtuniewski,
który stwierdził, e na sali znajduje si 17 Radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania
uchwał. Przewodnicz cy Rady powitał wszystkich zebranych i omówił porz dek obrad.
Wniósł o rozszerzenie porz dku obrad o pkt 8 tj. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej
na 2006r. i planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r. oraz pkt 9 tj. Przyj cie stanowiska
Rady Miejskiej w sprawie stypendiów. Zaznaczył, e sprawy ró ne omawiane b d w pkt 10.
Podkre lił, e pkt 7c tj. podj cie uchwały w sprawie bud etu Miasta i Gminy Pleszew na
2006r.b dzie przebiegał zgodnie z procedur uchwalania bud etu. Skarbnik zaprezentuje
projekt uchwały w sprawie bud etu na 2006r. Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Spraw
Gospodarczych przedstawi opini komisji oraz wnioski Komisji Rady Miejskiej w sprawie
bud etu na 2006r. Ponadto Skarbnik przedstawi opini RIO w sprawie projektu bud etu MiG
Pleszew na 2006r. Nast pnie Burmistrz ustosunkuje si do zgłoszonych wniosków
i rozpocznie si dyskusja.
Radny Klak wnosi o zdj cie z porz dku obrad pkt 7 lit „a” tj. podj cie uchwały w sprawie
zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r oraz pkt 7 lit „c” tj. podj cie
uchwały w sprawie bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
Burmistrz wnosi o pozostawienie powy szych punktów w porz dku obrad dzisiejszej sesji.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdj cia z porz dku obrad
pkt 7 lit „c” tj. podj cie uchwały w sprawie bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 10 przeciw, 2 wstrzymuj cych si
wniosek oddaliła.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdj cia z porz dku obrad
pkt 7 lit „a” tj. podj cie uchwały w sprawie zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy
Pleszew na 2005r
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 10 przeciw, 2 wstrzymuj cych si
wniosek oddaliła.
Porz dek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej przedstawia si nast puj co:
1. Otwarcie obrad i stwierdzanie quorum.
2. Ustalenie porz dku obrad.
3. Przyj cie
protokołu
nr
XXXV/2005
z dnia
1
Protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej
4. Interpelacje Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacja Burmistrza o wydanych zarz dzeniach i ich realizacji.
7. Podj cie uchwał w sprawie

grudnia

2005r.

a) zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew 2005r.
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu
c) bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
d) przyj cia na własno Miasta i Gminy pojazdów marek: Subaru i Mazda
e) uchylenia uchwały Nr XXV/169/2004r. w sprawie przyst pienia Miasta
i Gminy Pleszew do Funduszu Por cze
Kredytowych Południowej
Wielkopolski Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci .
8. Przyj cie planu pracy rady Miejskiej na 2006r. oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2006r.
9. Przyj cie stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie stypendiów.
10.Sprawy ró ne.
Do pkt 3.

Przyj cie protokółu Nr XXXV/2005 z dnia 1 grudnia 2005r.

Rada Miejska jednogło nie (17 za) przyj ła protokół Nr XXXV/2005r. z dnia
1 grudnia 2005r.
Do pkt 4 Interpelacje Radnych
Przewodnicz cy Rady w imieniu Radnego Nowickiego zło ył interpelacje w sprawie:
- budowy chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zielonej Ł ce przy drodze krajowej nr 11,
- poprawienia zjazdu z Alei Wojska Polskiego na drog krajow nr 11.
Radny Kuberka interpelował w sprawie:
- usprawnienia ruchu przy wje dzie na Rynek.
Radny Nawrocki interpeluje w sprawie:
- zało enia zegara astronomicznego zapalaj cego lampy w Prokopowie.
Na sali znajduje si 19 Radnych. Przyszła Radna Kału na oraz Radny Borkiewicz.
Radny Mariusz Sitnicki interpeluje w sprawach:
- problemów z nabywaniem biletów KLA w pleszewskich kioskach,
- cmentarza poewangelickiego.
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Radny Marcin Sitnicki interpeluje w sprawach:
- organizacji wieczoru sylwestrowego na pleszewskim Rynku,
- sposobu prowadzenia egzekucji przez PTBS wobec T. Grzesiak.
Radny ychlewicz interpeluje w sprawach:
-ul. Grunwaldzkiej,
- baru przy ul. Kaliskiej 2.
Ponadto stwierdził, e nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje w sprawie oznakowania ulic
i numerów domów, udziału TMP w organizowaniu pleneru rze biarskiego oraz gratyfikacji za
opiek nad grobami dla Pani Bogu .
Radny Ptak zło ył interpelacje w sprawie:
- drogi S 11
Do pkt 5 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadaj c Radnemu ychlewiczowi stwierdził, e z informacji, które posiada
wynika, i odpowiedzi na interpelacje w sprawie oznakowania ulic i numerów domów,
udziału TMP w organizowaniu pleneru rze biarskiego oraz gratyfikacji za opiek nad
grobami dla Pani Bogu zostały udzielone i dostarczone Radnemu na pi mie. Odnosz c si do
interpelacji w sprawie baru przy ul. Kaliskiej 2 wyja nił, e je li przedsi biorca składa
wniosek, to otrzymuje zgod lub nie. Z tego co pami ta to zgoda na funkcjonowanie baru
przy ul Kaliskiej była wydana w czasie, gdy Radny ychlewicz był członkiem zarz du. Od
tego czasu zmieniaj si najemcy lokalu. Poinformował, e wła cicielem tego budynku jest
ZUS, a PTBS tylko administruje obiekt.
Stwierdził, e Radnemu Nowickiemu na interpelacje w sprawach poprawienia zjazdu z Alei
Wojska Polskiego na drog krajow nr 11 oraz budowy chodnika przy ul. Ostrowskiej w
Zielonej Ł ce przy drodze krajowej nr 11 odpowie szczegółowo na pi mie.
Odpowiadaj c Radnemu Kuberce w sprawie usprawnienia ruchu przy wje dzie na Rynek
prosi by Radny nie podawał kłamliwych informacji bowiem dwukrotnie mówił o kwocie 4
mln zł, która została wydane na prace na Rynku co jest nieprawd . Stwierdził, e obecnie jest
czas na zastanowienie si co ewentualnie mo na by było na Rynku zmieni .
Odpowiadaj c Radnemu Nawrockiemu w sprawie zało enia zegara astronomicznego
wyja nił, e dla niego zało enie takiego zegara nie jest adnym problemem. Problem polega
na tym, e o wietlenie to jest własno ci spółki o wietleniowej, do której pismo w tej
sprawie zostało wystosowane.
Odpowiadaj c Radnemu Mariuszowi Sitnickiemu w sprawie problemów z nabywaniem
biletów KLA w pleszewskich kioskach stwierdził, e postara si interweniowa w tej sprawie.
Odpowiadaj c na interpelacj w sprawie cmentarza poewangelickiego wyja nił, e okazało
si , i do proboszcza tamtejszej parafii nie docierały adne pisma ze wzgl du na zmiany
organizacyjne. Proboszcz w pi mie zadeklarował, i do ko ca marca naprawi ogrodzenie.
Odpowiadaj c Radnemu Marcinowi Sitnickiemu na interpelacje w sprawie organizacji
wieczoru sylwestrowego na pleszewskim Rynku poinformował, e w wietle nowych
przepisów i rozstrzygni s dów kilka samorz dów płaci odszkodowania za uszkodzenia
ciała. Przypomniał, e decyzje o braku zabawy sylwestrowej na Rynku podj ł po zasi gni ciu
opinii Komisji Bezpiecze stwa
Stwierdził, e na wszystkie interpelacje odpowie szczegółowo na pi mie o ile zostan zło one
w formie pisemnej.
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Radny Nawrocki stwierdził, e buduj c o wietlenia uliczne w mie cie i na wsiach,
przekazuj c je spółce jako maj tek, nie mamy nawet mo liwo ci wyegzekowania jednej
rzeczy To nie kto inny jak sam Burmistrz Adamek zawnioskował o przekazaniu maj tku
i przyst pieniu do spółki.
Radny Kuberka nawi zuj c do odpowiedzi Burmistrza na swoj interpelacje stwierdził, e
inwestycja jeszcze trwa i tak naprawd to nie wiadomo ile b dzie kosztowa .
Do pkt 6 Informacja Burmistrza o wydanych zarz dzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska jednogło nie (19 za) przyj ła Informacj Burmistrza o wydanych zarz dzeniach
i ich realizacji.
Do pkt 7 Podj cie uchwał w sprawie:
a)

zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew 2005r.

Burmistrz prosi o udzieleniu głosu Skarbnikowi aby przedstawił dwie autopoprawki.
Skarbnik poinformował, e w zał czniku nr 3 w planie przychodów i rozchodów bud etu
MiG Pleszew w rozchodach, w spłatach otrzymanych krajowych kredytów i po yczek s
wyszczególnione 4 po yczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Pod pozycj pierwsz jest zapisana kwota 65 tys. zł a powinna by
zapisana kwota 20.tys. zł. Zwi zane jest to z umorzeniem tej po yczki.
W pozycji drugiej gdzie jest zapis 53 tys. zł powinno by 98 tys. zł. Podkre lił, e ogółem
w przychodach nie ma adnych zmian, s jedynie przemieszczenia pomi dzy wielko ciami
spłat tych po yczek. Przypomniał, e na ka dej komisji były omawiane zmiany w bud ecie na
2005r. S one zwi zane z pismem Ministra Finansów dotycz cym zwi kszenia cz ci
o wiatowej subwencji ogólnej o kwot 135.264 zł po stronie dochodów jak i wydatków oraz z
przekwalifikowaniem rodków przekazanych przez gmin na zakup samochodu słu bowego
dla Policji. W zwi zku z powy szym dochody po zmianach wynosz 47.881.794zł., wydatki
50.676.154zł., a plan wydatków maj tkowych wynosi 5.653.933zł.
Radny Kuberka stwierdził, e na Komisji Zdrowia nie były omawiane zmiany poniewa nie
było ani Burmistrza ani Skarbnika.
Radny Klak stwierdził, e Skarbnik co prawda poprawił bud et uwzgl dniaj c ostatnie uwagi
ale popełnił nast pne bł dy. Stwierdził, e miał w tpliwo ci dotycz ce tego czy zał czniki nr
3 oraz tabele nr 1 i 2 do bud etu na 2006r. maj by spójne ze zmianami bud etu na 2005r.
ale rozwiał je Skarbnik, stwierdzeniem pod tabel nr 2 mówi cym, i prognozy dochodów
i wydatków 2006-2010 s zgodne z kwotami uj tymi w prognozie długu, zał czniku do
projektu bud etu na 2006r. Stwierdził, e nie jest to prawda, gdy kwoty si nie pokrywaj si
ze sob . W zał czniku nr 3 przychody i rozchody bud etu MiG Pleszew na 2005r. pozycja
Po yczka WFO iGW tu rzeczywi cie Skarbnik znalazł bł d, który autopoprawk
wprowadził. Nie ma 98.000zł ani 53.000zł. W tabeli nr 1 Po yczka WFO iGW 2005-2006
na kanalizacj Kowalew wykazuje si jej stan na 250.000zł. Zgadza si z tym ale w
najbli szych latach prognozuje si odda nie 250.000zł a 450.000zł. do tych zał czników,
które Pan zał czył do innych bud etów ale to Pan napisał w 2 zał cznikach , e jest zgodne
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mi dzy 2005 a 2006. A to co Panu teraz powiedziałem to udowadnia, ze nie jest zgodne.
Uwa a, e Skarbnik my li, i miasto ma za du o pieni dzy. W 2007r. zamiast spłaci rat
40.000zł chce przekaza 80.000zł. To samo w latach 2008-2009. Natomiast w 2010r zamiast
80.000zł. Skarbnik chce odda 170.000zł. Zamierza równie płaci odsetki w 2008r. od 2
kredytów w PKO BP w Kaliszu, które zostały spłacone ju w 2007r., to po co odsetki? Pyta
co ma by spójne skoro w tabeli nr 1 do zmian bud etowych na 2005r. Skarbnik w ogóle
pomija fakt, e w 2006r. zaci ga miasto kredyt w rachunku bie cym w wysoko ci 1 mln zł.
W tej samej tabeli w projekcie bud etu na 2006r planuje nie jego zaci gniecie a spłat .
Analizuj c dalej zmiany bud etowe na 2005r. Skarbnik planuje w tabeli nr 1 spłat długu na
2007r. w kwocie 2mln 43 tys. 630 zł a w projekcie bud etu na 2006r. na ten sam okres
planuje spłat długu a o 1mln. 800tys. zł wi cej. Jest to kompletny absurd poniewa pomija
Skarbnik obligacje, kredyty Stwierdził, e to wszystko nale y poprawi i uzupełni . Nie
mo na tolerowa takich nieprawidłowo ci. Je li kto zagłosuje za tak korekt bud etu to
zostanie przez wyborców skre lony raz na zawsze. Bez wzgl du kto kogo reprezentuje to nie
ma prawa o miesza tego miasta. Je li nie zostanie to uzupełnione to wnioskuje o zdj cie tego
punktu z porz dku obrad. Przypomniał, e na ostatnim posiedzeniu Komisji Bud etowej
otrzymał kolejn , ju 3 wersje tabeli nr 1 Prognoza długu MiG Pleszew w latach 2005 – 2011,
zał cznik nr 7 wydatki na wieloletnie prognozy inwestycyjne w latach 2005-2007 oraz w
tabeli nr 2 informacja MiG Pleszew o wielko ci spłat zobowi za w latach 2005 – 2011.
Skarbnik o wiadczył wówczas, e nie s to zał czniki do bud etu tylko materiały
pomocnicze, a to s przecie zał czniki do bud etu, trzecia kolejna wersja tylko, e znowu
jest ona le poprawiona. To co robicie to kosztuje podatników wier miliona rocznie. We cie
trzeci ju poprawion wersj zał cznika nr 7. Wg Skarbnika 70.000zł doda 21.500zł nie jest
91.500zł tylko 114.000zł. W kolejnym przypadku 74.000zł doda 19.100zł. nie jest 93.100 zł
tylko 107.250zł. W kolejnym przypadku 50.000zł. doda 12.700zł nie jest 62.700zł tylko
84.600zł Skarbnik z pewno ci odpowie, e inwestycje te doko czy w latach pó niejszych i
nie rozpisał lat 2009-2011. W takie wyja nienie nie uwierzy bo jak jest mo liwe, e budow 3
ulic Paderewskiego, Konopnickiej czy eromskiego wykonujemy do ko ca 2006r. w 95% a
reszt po 3 latach. Nikt w to nie uwierzy, e rozkopie si chodniki, zostawimy na 3 lata i 5%
inwestycji b dziemy ko czy w kolejnych latach. W tabeli nr 2 Skarbnik pisze, e mamy
kredyt z 2005r na rewitalizacj plant w kwocie 275.000zł. W tym samym zał czniku Skarbnik
nie zakłada spłaty tego kredytu kiedykolwiek. Nie mówi c ju o odsetkach. A je eli nie ma
ju tego kredytu to po co skarbnik w ogóle ujmuje go w tym zał czniku
Skarbnik stwierdził, e wszystkie dane uj te w zał cznikach s danymi prawidłowymi. S to
wiadomie uj te kwoty. Przypomniał, e 15 listopada został zło ony RIO i Radzie Miejskiej
projekt uchwały bud etowej wraz z obja nieniami oraz informacj o stanie mienia
komunalnego, do czego jest zobligowany Burmistrz. Kwoty uj te w projekcie s danymi na
dzie 15 listopada 2005r. Ponad 40 dni temu aktualnym bud etem MiG Pleszew na 2005r. był
bud et uchwalony 7 wrze nia 2005r. Wówczas po stronie przychodów była wymieniona
kwota 3.900.000zł. i na tyle nale ało rozpisa poszczególne kredyty. Na Komisjach
przedstawił uaktualnione tabele nr 1 i nr 2 . S one równie podpi te w materiałach tekstu
jednolitego projektu bud etu na 2006r. W tych materiałach jest uj te faktyczne zadłu enie
MiG Pleszew na koniec 2005r.W tej chwili wiadomo, e zostały zaci gni te nast puj ce
kredyty: na modernizacj Rynku 1.200.000, na drog w Brzeziu 275.000zł. na chodnik w
Piekarzewie 300.000zł. na remont ZSP nr3 150.000, na ul. Zielon 190.000zł, na ul. Bałtyck
i Asnyka 160.000zł. Sumuj c te kredyty daje nam to kwot 2.275.000zł. Zaznaczył, e je li
b dzie przyj ta zmiana bud etu na 2005r. to planowane przychody z tytułu po yczek i
kredytów zmniejsza si z 3.900.000 do 3.000.000zł. Faktycznego wykonania, które b dzie
uj te w sprawozdaniu za 2005r. b dzie 2.475.000zł. Ró nica 525.000zł wynika z tego, e
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kredyt na Planty nie został zaci gni ty poniewa nie było takiej potrzeby. Po yczka w
WFO iGW podpisywana 20 grudnia br. jest na 450.000zł z czego pierwsza transza
wypłacona w roku bie cym to 200.000zł. Natomiast 250.000zł b dzie zaci gni te w 2006r.
Wszystkie spłaty długu, które s uj te na 2005r. oprócz umorzenia w wysoko ci 45.000zł
zgadzaj si z tym co jest aktualnie uj te w bud ecie. Podkre lił, e przy projekcie bud etu
przedło onym 15 listopada była w prognozie długu uj ta była równie kwota 1.100.000zł na
kredyty i po yczki, która była tylko i wył cznie kwot zaplanowan . W tej chwili wiedz c, e
te kredyty nie b d zaci gane, zadłu enie zostało zmniejszone o 1.100.000zł. i odpowiednio
uj te w latach 2006-2011. Opinia RIO o projekcie bud etu na 2006r. co do prognozy długu
jest prawidłowa i dotyczy równie zako czenia 2005r. Podkre lił, e materiały, które zostały
doł czone do projektu bud etu 15 listopada zostały zaktualizowane. Stwierdził, e zał cznik
dotycz cy Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, równie został przedło ony Radnym na
Komisjach przed Sesj . Kwota wynikaj ca z tego, e ł czne nakłady finansowe planowane
nie zgadzaj si z tym co jest w tych trzech latach była wytłumaczona w ten sposób, e były
równie ponoszone wydatki w 2004r. lub jeszcze b d planowane w 2008r.
Radny Klak pyta dlaczego w zał czniku nr 7 na rok 2009 Skarbnik nie wpisał ró nicy tych
kwot.
Radny Nawrocki stwierdził, e Skarbnik na Komisji Wsi mówił, e nie mo e wpisa nic na
rok 2007 bo nie wie co Rada zaplanuje. Dziwne, e nie wie co w 2007r. b dzie robione ale
wie co w 2009r. Nie wie czy na Rynku co b dzie robione w 2007r. ale wie, e b dzie
rewitalizacja Plant.
Radny Pisarski przypomniał, e na ostatniej Komisji prosił o materiały dotycz ce stacji
uzdatniania wody. Do dzisiaj ich nie otrzymał. Chodziło mu o to, jak kwot wydano do tej
pory na ten cel. Stacja uzdatniania wody jest cały czas w bud ecie. Wydano pewne rodki a
nie wiadomo na co.
Radny Kuberka uwa a, e Rada rozpu ciła słu by miejskie bo co roku ten bud et wygl da tak
samo. Zastanawia si do jakiego stopnia koalicja jest w stanie przyjmowa ró nego rodzaju
dokumenty.
Radny Klak nawi zuj c do zał cznika nr 7 pozycja - budowa ul. Paderewskiego,
Konopnickiej, eromskiego pisze si , e inwestycja b dzie prowadzona w latach 2004-2009.
W 2006r. wykonujemy i wydajemy na ten cel 95% rodków, w 2007r. nie robimy nic, w
2008r. te nic nie robimy, a mo e w 2009r. doko czymy kraw nikami.
Skarbnik ustosunkowuj c si do poprzednich wypowiedzi stwierdził, e w 2008r. gmina
faktycznie nie spłaca kredytu PKO BP w Kaliszu. Spłaca go w 2007r, ostatni rat w grudniu.
W zwi zku z tym odsetki nale y zapłaci zgodnie z umow w stycznia 2008r. Je li chodzi o
kredyt w 2006r. to kredyt w rachunku bie cym, je li Rada podejmie tak uchwał b dzie
zaci gni ty na wydatki nie znajduj ce pokrycia w trakcie roku bud etowego na kwot 1 mln
zł. B dzie podpisana umowa z Bankiem Spółdzielczym. T kwot ka e RIO wlicza do
wska nika „15%”. Je li by tego nie zrobiono to RIO to odrzuci. Dlatego jest to uj te
wył cznie w 2006r.
Burmistrz stwierdził, e Radny Klak przedstawił sytuacje 2005r. i 2006r. w oparciu o dane ale
nie zwrócił uwagi na fakt, e poprawki i uzupełnienia s w tek cie jednolitym, który Radni
dzisiaj otrzymali. Zaznaczył, e dane od 15 listopada do dnia dzisiejszego musiały ulec
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zmianie. Odnosz c si do zał cznika nr 7 stwierdził, e ł cznie w kolumnach s podane
nakłady planowane. Je li np. na budow ulicy Paderewskiego podajemy kwot 114.000zł to
podajemy j od pocz tku do ko ca. Je li by my podali inna kwot to RIO by dochodziło z
czego to wynika. Faktyczne wykonanie tego zadania jest w latach 2005 – 2006 na kwot
70.000 plus 21.500zł. Ró nica mi dzy planowaniem a wykonaniem faktycznym jest inna.
Odnosz c si do wydatków zwi zanych ze stacj uzdatniania wody stwierdził, e radny
Pisarski rzeczywi cie zgłaszał takie zapytanie ale do bud etu 2006r. Poniesiono nast puj ce
nakłady: w 2002r. 20.567,34zł na badanie wody, ogłoszenie i mapy, w 2003r 81.988,65zł na
wykup gruntów, analiz wody, dokumentacj , pozwolenie na budow , ogłoszenia. W 2005r.
34.318,89zł na badanie wody, uzgodnienie dokumentacji, projekt budowlany, specyfikacj
istotnych warunków zamówie . Ł cznie cało nakładów wynosi 136.874,88zł. Przypomniał,
e jakie dwa lata temu na sesji, na której był uchwalany bud et był wniosek aby przedstawi
gotowy tekst jednolity z uwzgl dnieniem poprawek. Tak tez si dzisiaj stało. Wnioskuje aby
uchwał przyj . Natomiast radnemu Klakowi proponuje spotkanie ze Skarbnikiem. Je li
radny Klak uzna, e dane go nie satysfakcjonuj zawsze mo e wnie uwagi do RIO.
Radny Nawrocki stwierdził, e Burmistrz mówił, i operuje kwot ł czne nakłady finansowe
planowane w zał czniku nr 7 do bud etu na 2005r. Dziwne, e nie utrzymuje tej samej
terminologii do bud etu na 2006r. np. ul. Paderewskiego 114.000zł.,ale b dzie ona kosztowa
91.500zł.
Burmistrz wyja nił, e kwota wynika z przetargu
Radny Nawrocki byłby usatysfakcjonowany gdyby zobaczył wynik przetargu.
Radny Pisarski stwierdził, e odpowied Burmistrza w sprawie nakładów poniesionych na
stacj uzdatniania wody go nie satysfakcjonuje. Uwa a, e pieni dze wydane do tej pory s
pieni dzmi zmarnowanymi. Wnosi, aby informacje o poniesionych nakładach otrzymał na
pi mie.
Radna Kału na stwierdziła, e gdyby materiały były bardziej opisane to nie byłoby zb dnej
dyskusji.
Przewodnicz cy Rady wnosi aby przy nast pnych opracowaniach bud etu pisa jasno, aby
informacje były dla wszystkich zrozumiałe.
Radny Mariusz Sitnicki stwierdził, e w dyskusji padło bardzo wiele uwag pod adresem
bud etu i jego zał czników. Podkre lił, e s zarzuty dotycz ce faktów i osób. Zgadza si , e
wiele zapisów mogło budzi zastrze enia ale my li, e pod zarzutem Skarbnika padło zbyt
wiele krytycznych słów, które w jego ocenie były kierowane do Skarbnika jako osoby i
kwestnionuj ce jego kompetencje.
Burmistrz stwierdził, e pracownicy urz du nie powinni ocenia Radnych. Je li takie co si
zdarzyło to przeprasza.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj cia uchwały w sprawie zmiany
bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew 2005r.
Za wnioskiem głosowało 6 Radnych, 11 przeciw, 2 wstrzymało si od głosu. Wniosek został
oddalony.
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Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie zmiany bud etu
i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r. wraz z autopoprawkami
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 5 przeciw, 3 wstrzymuj cych
si przyj ła uchwał nr XXXVI/271/2005 w sprawie zmiany bud etu i w bud ecie Miasta
i Gminy Pleszew na 2005r. Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
b)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

Radny Nawrocki pyta dlaczego podejmowana jest uchwała o udzieleniu pomocy finansowej
Powiatowi Pleszewskiemu i wymienia si ul. Kalisk i Sienkiewicza. Odbiera to w ten
sposób, e Starosta nie wierzy Burmistrzowi albo Rada Powiatu nie wierzy Radzie Miejskiej.
Na sali znajduje si 18 Radnych. Wyszedł Radny Marcin Sitnicki.
Burmistrz stwierdził, e uchwała ta nie jest kwesti wiary w stosunku do miasta czy powiatu.
Jest to zalecenie RIO. Zgodnie z opini RIO najpierw musi by uchwała w sprawie udzielenia
pomocy a dopiero pó niej mo e to by uj te w projekcie bud etu.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

w sprawie udzielenia pomocy

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 4 przeciw, 1 wstrzymuj cym
si przyj ła uchwał nr XXXVI/272/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Przewodnicz cy Rady ogłosił 15 min przerwy.
Po przerwie na sali znajduje si 19 Radnych. Przyszedł Radny Nowicki.

c)

bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.

Skarbnik przedstawił projekt bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r. w formie
multimedialnej.
Radny Grobys Przewodnicz cy Komisji Bud etu i Spraw Gospodarczych stwierdził, e
bud et został przygotowany zgodnie z procedur uchwalania bud etu. Przypomniał, e ka da
z Komisji Rady Miejskiej omawiała projekt bud etu na posiedzeniach. Sformułowała
nast puj ce wnioski. Komisja Wsi i Rolnictwa wnioskuje o uj cie w bud ecie Miasta i
Gminy Pleszew na 2006r. budowy drogi w kierunku cmentarza w Lenartowicach oraz kwoty
10.000zł. z przeznaczeniem na budow chodnika w miejscowo ci Marszew. Ponadto komisja
wnioskuje aby do 1zł rodków wiejskich przeznaczonych na zadania inwestycyjne doło y
1.50zł. Komisja Bud etu i Spraw Gospodarczych wnioskuje aby w bud ecie Miasta i Gminy
Pleszew na 2006r. zabezpieczy kwot 10.000zł. z przeznaczeniem na stypendia sportowe.
Komisja O wiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wnioskuje o zwi kszenie rodków finansowych
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w kwocie 30.000zł. na dotacje podmiotowe z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w bud ecie MiG Pleszew. W tym celu proponuje zmniejszy plan
wydatków OSiR. Komisja bud etu wnioskuje o zwi kszenie o 50.000zł rodków
przeznaczonych na kanalizacj w Kowalewie. Komisja O wiaty wnioskuje o przeznaczenie
15.000zł dla BOSS celem zakupu sprz tu komputerowego. Komisja Wsi zwróciła uwag na
brak w bud ecie ul. Kaliskiej i Sienkiewicza. Komisja Bud etu wnioskuje o zwi kszenie
rodków finansowych w wysoko ci 30.000zł na promocje miasta z przeznaczeniem na
Stowarzyszenie Basket. W tym celu proponuje zmniejszy plan wydatków OSiR. Ponadto o
zwi kszenie rodków pochodz cych z kredytów na kanalizacj w Zielonej Ł ce.
Burmistrz ustosunkowuj c si do zgłoszonych wniosków dotycz cych bud etu na 2006r.
stwierdził, e proponuje uj kwot 80.000zł. z przeznaczeniem na budow drogi w kierunku
cmentarza w Lenartowicach. Odnosz c si do wniosku aby do 1zł rodków wiejskich
przeznaczonych na zadania inwestycyjne doło y 1.50zł. proponuje aby nadal była stosowana
zasada 1zł do 1zł. Je li chodzi o wniosek w sprawie zabezpieczenia kwoty 10.000zł. na
stypendia sportowe to uwa a, e w chwili obecnej nie ma potrzeby jej zabezpieczania. Taka
kwota jest w rezerwie bud etowej. W momencie przyj cia przez Rad uchwały w sprawie
stypendiów zmniejszy si rezerw , wprowadzaj c stosowna kwot do odpowiedniego
paragrafu. Odnosz c si do wniosku w sprawie zwi kszenia rodków na stowarzyszenia
sportowe proponuje aby rodki zwi kszy o kwot 36.500zł. Ł cznie na ten cel b dzie
przeznaczona kwota 300.000zł. Proponuje zwi kszy o kwot 50.000zł rodki przeznaczone
na kanalizacje w Kowalewie. Przychyla si do wniosku w sprawie przeznaczenie 15.000zł dla
BOSS celem zakupu sprz tu komputerowego. Przypomniał, e ul. Kaliska wcze niej była
zdj ta na sesji w dniu 1 grudnia br. Po poprawce jest propozycja aby na t ulice przeznaczy
kwot 90.000zł. Ul. Sienkiewicza jest równie zarówno w naszym bud ecie jak i w bud ecie
powiatu. Odnosz c si do wniosku w sprawie zwi kszenie rodków finansowych w
wysoko ci 30.000zł na promocje miasta z przeznaczeniem na Stowarzyszenie Basket
stwierdził, e nie ma takiej mo liwo ci. W zwi zku z czym nie proponuje zwi kszenia
bud etu promocji. W sprawie zwi kszenia kwoty w bud ecie w wysoko ci 10.000zł. z
przeznaczeniem na budow chodnika w miejscowo ci Marszew przypomniał, e Marszew w
ramach zasady 1zł do 1zł otrzyma dodatkowo 5.600zł. Nie przewiduje innego dofinansowania
tego zadania. Odnosz c si do propozycji zwi kszenia rodków pochodz cych z kredytów na
kanalizacj w Zielonej Ł ce uwa a, e nie nale y zwi ksza rodków w chwili obecnej.
Zadanie to powinno by zwi kszone kwot ok. 150.000zł i b dzie to zrobione w marcu kiedy
b dzie dokonywany podział nadwy ki bud etowej. Ponadto proponuje wprowadzi
dodatkowe zadania. Projekt o wietlenia ul. Hallera, o wietlenie w Korzkwach, przebudowa
o wietlenia ul. Pomorska, o wietlenie Suchorzew, a tak e projekt na ul. Wierzbow .
Skarbnik przedstawił Uchwał Nr SO – 40/2-PB/Ka/05 Składu Orzekaj cego RIO w
Poznaniu z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie wyra enia opinii o projekcie bud etu MiG
Pleszew na 2006r., która stanowi zał cznik do protokółu.
Odnosz c si do uwagi RIO, e „z obja nie do projektu bud etu nie wynika czy
zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii” wyja nił, e wydatki zaplanowane s
w dziale 851, rozdziale85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” i taka autopoprawka jest
zapisana w tek cie jednolitym Odnosz c si do kolejnej uwagi „w dziale 750 Administracja
publiczna rozdziału 75095 Pozostała działalno , zaplanowano wydatki z tytułu diet dla
sołtysów i przewodnicz cych jednostek pomocniczych. Wydatki te zostały sklasyfikowane w
paragrafie 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze zamiast w
pargarafie 3030 - Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych”, Skarbnik wyja nił, e stosown
zmian w klasyfikacji wydatków wprowadzono w zał czniku nr 2 uchwały bud etowej. Jest
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to równie uwzgl dnione w tek cie jednolitym. W zał czniku nr 2 planie wydatków bud etu
oraz zał czniku nr 2 plan dotacji dla wydatków podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych na rok 2006 zaplanowano dotacje na realizacje zada gminy zlecone
organizacjom pozarz dowym w paragrafie 2580. Wydatki te zostały zaklasyfikowane bł dnie
i w tek cie jednolitym zostały przemianowane na paragraf 2820- czyli „Dotacja celowa z
bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom”. Kolejna uwaga dotycz ca zał cznika nr 4 – wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne, e kwoty te nie s zgodne z okre lonymi w wykazie wydatków
stanowi cych zał cznik nr 12 do uchwały z 7 wrze nia 2005r. Na sesji w dniu 29 grudnia
został przedło ony Radzie projekt uchwały w sprawie zmian bud etu i w bud ecie MiG
Pleszew na 2005r.Tym samym w zał czniku dotycz cym wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne kwoty wydatków przewidzianych do poniesienia w 2006 i 2007r. zostały
skorygowane do wysoko ci okre lonej w zał czniku nr 4 do projektu bud etu na 2006r.
Odnosz c si do uwagi – w dziale 600 Transport i ł czno w drogach publicznych i
powiatowych zaplanowane zostały wydatki na pomoc finansow na zakupy inwestycyjne.
Skład RIO wskazuje, e wydatki finansowe na pomoc finansow dla innych jednostek
samorz du terytorialnego powinny by planowane w bud ecie po podj ciu stosownej
uchwały przez organ stanowi cy. W zwi zku z powy szym na sesji w dniu 29 grudnia 2005r.
został przedło ony projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pleszewskiemu.
Radny Klak pyta czy wydatek dotycz cy roku 2005 w kosztach, finansowany w styczniu jest
ksi gowany w kosztach w grudniu czy styczniu.
Skarbnik wyja nił, e w sprawozdaniu z wykonania bud etu za 2005r. koszt zostanie
sklasyfikowany na zobowi zaniach natomiast wydatkowany zostanie w 2006r i to zostanie
wykazane w sprawozdaniach za 2006r.
Radny Klak – w § 11 materiałów bud etowych w pkt 1 upowa nia si Burmistrza do
zaci gni cia kredytów i po yczek do wysoko ci 1mln zł z przeznaczeniem na pokrycie
wyst puj cego w ci gu roku niedoboru w bud ecie. W tym samym paragrafie, w pkt 2 mówi
si , e w tym samym roku ten 1 mln zostanie spłacony. W obja nieniach do bud etu na str.
11 jest nast puj cy zapis „obci enie bud etu z tytułu obsługi zadłu enia w tym spłaty rat
kredytów i po yczek, tak e wykup obligacji komunalnych MiG Pleszew wynosi ł czna kwota
3.209722zł.” W tabeli nr 2 Informacja miasta i gminy o wielko ci spłat zobowi za w latach
2005 –2011 jest o 1mln. wi cej. W roku 2006 nie ma kwoty 3.209.722zł tylko kwota
4.209.722zł.. Jak to si ma do prognozy długu do dochodów. W latach 2007 – 2011 ci gle s
ksi gowane odsetki po 6.000zł. a od 2007r. nie ma zaplanowanego adnego kredytu.
Skarbnik wyja nił, e w roku 2006 je li Rada upowa ni Burmistrza do zaci gni cia kredytu
1mln zł na pokrycie wydatków nieznajduj cych pokrycia w trakcie roku bud etowego to ten
mln równie si wlicza do wska nika obsługi długu do planowanych dochodów. W danym
roku spłacamy potencjalnie milion kredytu. I dlatego jest ujmowany tylko w obowi zuj cym
roku. Odsetki w latach 2007 – 2011, po 6.000zł., s niepotrzebnie zaplanowane.
Radny Klak składaj c materiały do RIO i dla Radnych w odpowiednim terminie doskonale
wiedzieli my o tym kredycie, e mamy go tylko w 2006r. Niech Skarbnik nie mówi, ze
prognoza długu na lata 2007-2011 nie jest ci le powi zana z bud etem 2006r. Je eli skarbnik
by tego nie zał czył do RIO to nie wydałoby ono pozytywnej opinii. Odnosz c si do tabeli nr
2 Informacja MiG Pleszew o wielko ci spłat zobowi za w latach 2005 – 2011 stwierdził, e
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w 2005r. uj ty jest kredyt na remont ZSP nr3 w wysoko ci 150.000zł. Sumuj c wszystkie raty
wychodzi 168.750zł. Taki materiał dostała RIO. Skarbnik zaplanował odda wi cej kredytu
ni było po yczone. W bud ecie dzisiaj przekazanym Radnym jest prawidłowo ale RIO
dostało zł rozpisk spłaty tego kredytu. To samo jest z kredytem na ul. Zielon i ul.
Bałtyck . Uwa a, e wy ej wymienione kredyty s le zaplanowane. Przykro mu z tego
powodu, e RIO tego nie zauwa yła. Sumuj c prawidłowo w tabeli nr 2 wszystkie raty
kredytów w 2010r. wynios one nie 3.117.645zł tylko 3.027.770zł ale RIO te tego nie
zauwa yło. Dalej w tabeli nr 2 s kredyty 2005r na kwot 1.150.000zł. W dzisiejszych
materiałach ju nie ma ale w tamtych były. Ich spłat rozpoczynamy dopiero w 2007r. i wcale
nie ma zaplanowanych w bud ecie odsetek za cały 2006r. RIO tego nie zauwa yła ale by
mo e mamy taka umow , ze mamy rok wakacji i nie musimy tego płaci W pi ciu
przypadkach Skarbnik chce odda wi cej kredytów i po yczek ni zaci gn li my a w innym
przypadku bank nie chce odsetek. Skoro RIO tego nie dostrzega to trudno mu wyrazi opini
o tej opinii. W zestawieniu dotycz cym mienia komunalnego jest bł d o 1zł w
podsumowaniu. wiadczy to o tym, ze Skarbnik nie robi tego w arkuszach kalkulacyjnych
Pyta na jakiej podstawie Skarbnik zakłada, e w latach 2006- 2011 dochody miasta b d
szybciej rosły ni wydatki. Jest to zapisane na str. 11. wzrost dochodów jest ponad
dwukrotnie wy szy od relacji wzrostu kosztów. Skoro gmin zadłu ymy w przyszłym roku o
ponad 8 mln zł to szybciej b d rosły przychody ni koszty? Jest to absurd. Na str. 13 pisze,
ze w latach 2007 – 2011 w prognozie nie uwzgl dnia si kredytów, po yczek lub emisji
obligacji. Zapisał tak skarbnik poniewa doskonale wiedział, e 8 mln kredytów i po yczek
planowanych na 2006r. nie pozwala nic zaplanowa na kolejne 3 lata. Sam Pan to potwierdził
w tabeli nr 3 wpisuj c wsz dzie kwoty zero, a bilanse same si zamkn ły. Przychody s
równe sum wydatków i rozchodów. Tak powinno by w bud ecie. W 2006r. uwzgl dnia Pan
przychody w kredytach w kwocie 8mln zł i jak to doda to zamknie si bud et i na kolejne lata
nie ma zaplanowanych kredytów i tez si bud et zamknie. Co si stanie jak b d zaci gni te
kredyty w tych latach? Jak to si ma do WPI. W jego pierwotnym planie na wszystkie
inwestycje zaplanowano 32mln zł. W jednym roku wydamy 8 mln zł a WPI powinien
bezpo rednio współgra z bud etem. W tabeli nr 3 bud etu s kwoty przychodów zero a w
WPI Skarbnik pokazuje, e s miliony. Skarbnik zaplanował ł cznie 8mln kredytów, gdzie
jest kwota prowizji od tych kredytów zaplanowana, która wyniesie przynajmniej 100.000zł od
tej kwoty. Odnosz c si do informacji o stanie mienia komunalnego MiG Pleszew na 2005r.
stwierdził, e je li miasto oddało w u yczenie ogromny maj tek PK i ono nim gospodaruje,
rodki trwałe tak otrzymane wprowadza do swojej ewidencji bilansowej i amortyzuje. Prosi o
podanie podstaw prawnych tego zjawiska. Pyta ile maj tku u yczonego zostało przekazane
przez miasto do PK i PTBS. Stwierdził, e gmina nie jest płatnikiem podatku Vat jak
wiadomo. Rada decyduje o zakupach i wnoszeniu maj tku do naszych spółek. Wiadomo, e
musimy to wnie w warto ci brutto czyli wszelkie inwestycje poniesione na te rodki trwałe
s o 22% dro sze. Pyta czy nie lepiej podnie kapitał w spółkach tymi rodkami aby same
zakupiły sobie rodki trwałe. W ten sposób PK i miasto zaoszcz dzi na ka dej kwocie 22%.
Radny Nawrocki pyta gdzie jest osiedle Solskiego w Pleszewie. Stwierdził, e Burmistrz
próbował zgrabnie odpowiedzie na pytanie dlaczego nie mo na wprowadzi 10.000zł na
modernizacj chodnika w Marszewie, gdy zostałaby zachwiana zasada 1zł do 1zł. Pyta ile
Kuczków daje na utwardzenie terenu przy szkole, na o wietlenie. Przypomniał, e na Komisji
mówił, e chodzi mu o dodatkowe rodki na budow chodnika w Marszewie przy drodze
gminnej z tego wzgl du, e buduj c tylko ze rodków wiejskich potrwa to ok. 6 lat.
Wnioskuje o ujecie w bud ecie na rok 2006 dodatkowych rodków w kwocie 20.000zł z
kredytów na ten cel. Pyta jak zostały wykorzystane rodki GFO iGW za 2005. Prosi o
powy sze informacje na pi mie.
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Radny Pisarski pyta na co dokładnie została zaplanowana kwota 450.000zł na stacje
uzdatniania wody.
Radna Kału na odnosz c si do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa stwierdziła, e jest
zapis „zakup usług pozostałych” na kwot 220.000zł. Pyta co si mie ci w tej kwocie.
Ponadto co si mie ci w paragrafie „zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych”.
Działalno ró na pozostała znajduje si praktycznie w ka dym dziale. Niekiedy jest to nawet
30% kwoty przeznaczonej na cały dział. Wydaje jej si , e kwoty przeznaczone na zakup
pomocy naukowych s miesznie niskie. W gospodarce komunalnej – ochrona rodowiska
wydatki na utrzymanie czysto ci miasta to jest 260.000zł. Pyta czy w tym jest równie
utrzymanie zimowe. Je li tylko utrzymanie od wiosny do jesieni to uwa a, e za te pieni dze
mo na by było zrobi o wiele wi cej. Utrzymanie zieleni w miastach kwota 676.000zł. a
pó niej w wyja nieniach kwota si zmniejsza do 246.000zł. Pyta czym to jest spowodowane.
Skarbnik odnosz c si do zakupu pomocy dydaktycznych i ksi ek prosi o udzielenie
wyja nie kierownik BOSS. Wyja niaj c § 4300 zakup usług pozostałych oraz § 4210 zakup
materiałów i wyposa enia stwierdził, e paragrafy te stanowi razem cz sto 60-70%
wydatków danej jednostki bud etowej. Na zakup usług pozostałych składaj si wszelkiego
rodzaju wydatki kupowane na podstawie usług. Na utrzymanie czysto ci jest przeznaczona
kwota 260.000zł. Na utrzymanie zieleni przeznacza si kwot 676.000zł ł cznie z wydatkami
maj tkowymi (inwestycyjnymi). 400.000zł przeznacza si na rewitalizacj Plant a 30.000zł na
rewitalizacj parku miejskiego – remont sanitariatów. Je li chodzi o wszelkiego rodzaju
rozdziały, w której nazwie jest „pozostała działalno ” to zgodnie z klasyfikacj bud etow
wydatki nale y klasyfikowa tam gdzie jest to mo liwe. Je eli nie ma danego rozdziału
wymienionego w klasyfikacji bud etowej to nale y to uj w „pozostałej działalno ci”.
Odnosz c si do rozdziału dotycz cego gospodarowania nieruchomo ciami i gruntami kwota
z § 4300 = 222.000zł obejmuje wszelkiego rodzaju wydatki zaplanowane przez wydział
GGR.
Kierownik BOSS odnosz c si do zakupu pomocy naukowych stwierdziła, e jest to taki
worek bez dna. Zgadza si z radn Kału n , e rodków na ten cel mogłoby by wi cej ale w
sytuacji gdy dyrektor ma okre lon kwot z której ma do zapłacenia wszelk rzeczówk
potrzebn do funkcjonowania szkoły to rodki przeznaczone na pomoce s takie a nie inne.
Podkre liła, e je eli w szkołach s pr ne Rady Rodziców to dokładaj oni wszelkie
fundusze na zakup pomocy.
Radna Kału na proponuje aby z rezerwy przeznaczy 100.000zł na pomoce naukowe.
Uwa a, e nie nale y tego robi na gor co, ale dokładnie zastanowi si nad t propozycj .
Proponuje aby wydział GK dokonał analizy co si b dzie bardziej opłacało czy budowa
kanalizacji czy dofinansowanie w wi kszej kwocie przydomowych oczyszczalni.
Radny Kuberka popiera wniosek radnej Kału nej o zwi kszenie rodków na pomoce
dydaktyczne. Przemawia za tym chocia by fakt ostatniego miejsca w wynikach w
gimnazjach. Wymaga nale y od nauczycieli, ale trzeba stwarza odpowiednie warunki.
Burmistrz odpowiadaj c radnemu Pisarskiemu w sprawie stacji uzdatniania wody stwierdził,
e nie jest to adne działanie pozorne. Z informacji jakie posiada wynika, e na przełomie
lutego i marca ma by ogłoszony nabór na rodki finansowe. Wówczas b dziemy
przygotowani i zło ymy odpowiedni wniosek.
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Radny Borkowski nie jest zdziwiony wyst pieniem radnej Kału nej. Podkre lił, e Komisja
O wiaty dostrzega problem zakupu pomocy naukowych. Priorytetem w szkołach s
pracownie komputerowe, dlatego te na ten cel przeznaczono najwi cej rodków. Patrz c na
bud ety szkół wida , e rodków jest mało. Odnosz c si do wypowiedzi radnego Kuberki w
sprawie wyników w gimnazjach stwierdził, e nale y na to patrze cało ciowo. Stwierdził, e
s miasta w Wielkopolsce, gdzie jest 90% zdanych egzaminów, ale jest 100% dyslektyków.
Skarbnik odnosz c si do pyta Radnego Klaka wyja nił, e w 2006r. planuje si zaci gn 8
mln zł kredytów i po yczek. W 2005r. zaci gni to prawie 2,5mln zł. po yczek i kredytów.
Zapłacono wówczas prowizji 1.200zł. od jednego kredytu. Od pozostałych prowizje nie były
pobierane. W tej chwili na rynku bankowym jest taka konkurencja, e praktycznie banki nie
pobieraj prowizji od kredytów zaci ganych przez j.s.t. Odnosz c si do stwierdzenia
radnego, e dochody rosn szybciej ni wydatki stwierdził, e owszem rosn , ale s tutaj
wydzielone konkretne dochody. Subwencje i dotacje rosn o 2-2,5%. Jest to wska nik w
miar realny. Dochody własne rosn o 4%, 3,5%. Je li chodzi o wydatki bie ce to nale y si
cieszy , e nasz urz d jest jednym z ta szych. Jest tutaj bezpieczne zało enie ograniczenia
wydatków rzeczowych. Je eli chodzi o stwierdzenie, e 8 mln zł kredytu i po yczek
zaci gni tych w 2006r. nie pozwala nic zaplanowa na kolejne 3 lata, to jest to stwierdzenie
nieprawdziwe. W tabeli nr 3 – Prognozy bud etów MiG Pleszew na lata 2006- 2011
wyszczególniono dochody, wydatki ogółem, rozchody oraz przychody. Rozchody
zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi i po yczkowymi oraz wykupem
obligacji. Przychody natomiast s zaplanowane tylko w 2006r., bo nie mo na przy projekcie
bud etu na 2006r. zaplanowa potencjalnych kredytów i po yczek w latach 2007 i dalej.
Symulacje dotycz ce zaci gania długów w kolejnych latach były robione w ró nych
wariantach i pokazały one, e gmina mo e zaci ga bezpiecznie dług po roku 2006. Tabela nr
3 zał czona do projektu bud etu na 2006r. nie zawiera takich danych bo zgodnie z
zaleceniami RIO ich by nie mo e. W wydatkach ogółem wyszczególnione s prognozowane
wydatki rzeczowe, wydatki osobowe, dotacje z bud etu JST, oraz wydatki na obsług
długu(odsetki). Ponadto w kwocie wydatków ogółem mieszcz si równie wydatki
inwestycyjne, których nie wyszczególniono. Dla przykładu w 2011r. suma wydatków
rzeczowych, osobowych, dotacji z bud etu JST oraz wydatków na odsetki daje nam kwot
ponad 47mln zł, a wydatki ogółem wynosz prawie 51 mln zł. tzn., e mo na zaplanowa
prawie 4 mln zł. na inwestycje. Prawd jest, e dochody plus przychody s równe wydatkom
plus rozchodom, bo tak by musi i tak si to bilansuje W tabeli nr 3 dotycz cej prognozy
bud etu na lata 2006-2011 zarówno wska nik obsługi długu (maksymalnie 15%) jak i
wska nik zadłu enia do dochodu(maksymalnie 60%) s wska nikami bezpiecznymi,
porównywalnymi z innymi gminami o podobnej wielko ci i bud ecie. Tylko w 2006r.
zbli aj si one odpowiednio do 9,4% i 31% a potem spadaj . Odnosz c si do informacji o
stanie mienia komunalnego wyja nił, e je li zaokr gli si sumy do pełnych złotych w
arkuszu kalkulacyjnym to sił rzeczy ró nica mo e wynie 1zł. Stwierdził, e radny Klak
ci gle si odnosi do projektu bud etu z 15 listopada. RIO opiniowała ten projekt bud etu wraz
z informacj o mieniu komunalnym i czy s spełnione wymogi artykułu 113 i 114 ustawy o
finansach publicznych czyli progu 15% i 60%. Te wska niki s zachowane i prawidłowe. Art.
115 ustawy o finansach publicznych mówi, e RIO przedstawia opini min. w sprawach
prawidłowo ci prognozy kwoty długu a tak e opini o mo liwo sfinansowania deficytu
przez jednostki samorz du terytorialnego. O takie opinie wyst pimy w ci gu 30 dni od
uchwalenia bud etu Wtedy RIO bardzo szczegółowo odniesie si do tych kwestii. W
materiałach z 15 listopada jest pomyłka je li chodzi o kwoty spłaty 3 kredytów w 2010r.
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Arkusz kalkulacyjny „ ci gn ł” kwot z 2009r a nale ało w 2010r uj
poniewa spłacamy w czerwcu 2010r wszystkie 3 kredyty.

tylko połow ,

Radny Klak stwierdził, e w matriałach, które Radni otrzymali nadal jest kredyt w rachunku
bie cym we wszystkich 6 latach i odsetki od tego kredytu.
Skarbnik stwierdził, e jest 1mln zł tylko w 2006r,a nie we wszystkich latach. S od tego
planowane odsetki w wysoko ci 6.000zł. W kolejnych latach nie ma tych kredytów gdy ich
nie mo e by . Odsetki s ale jak ju wcze nie przyznał s one omyłkowo zaplanowane w
tabeli nr 2 w latach 2007-2010.
Burmistrz odnosz c si do wypowiedzi radnej Kału nej wyja nił, e w wydatkach na
utrzymanie zieleni s równie zaplanowane rodki na utrzymanie szalet, schroniska dla psów,
usuwanie padliny. Je li chodzi o zakup pomocy naukowych w szkołach podstawowych i
gimnazjach to ł cznie na ten cel zaplanowana jest kwota w wysoko ci 90.000zł. Przy
nowelizacji bud etu w miesi cu marcu zastanowimy si z czego mo na jeszcze pozyska
rodki na ten cel.. Poinformował, e jest pomyłka dotycz ca zapisu osiedle Solskiego. Chodzi
o ul. Solskiego. Zostanie to poprawione. Przypomniał, e w roku ubiegłym bardzo du o
samorz dów dokładało 1zł do 1zł aby budowa o wietlenie, robi projekty. I tak było w
Kuczkowie Do utwardzenia terenu przy szkole Kuczków nie dokłada rodków, poniewa
szkoła jest maj tkiem MiG Pleszew. rodki GFO iGW b d przedmiotem obrad w styczniu.
Odnosz c si do propozycji zwi kszenia rodków w wysoko ci 20.000zł. z przeznaczeniem
na chodnik w Marszewie uwa a, e nie powinno to nast pi . Przypomniał, e zwi kszenie
zadłu enia jest wył cznie kompetencj Burmistrza zgodnie z ustawa o finansach publicznych.
Radny Nawrocki odnosz c si do wypowiedzi Burmistrza stwierdził, e chodnik w
Marszewie te jest maj tkiem gminy. Prosi aby Marszew traktowa inaczej. Oprócz
mieszka ców wsi jest tam równie 800 młodzie y. Brak chodnika zagra a ich
bezpiecze stwu.
Burmistrz stwierdził, e zgodnie z art. 123 ustawy o finansach publicznych organ stanowi cy
bez zgody zarz du nie mo e wprowadzi w projekcie bud etu zmian powoduj cych
zmniejszenie dochodów b d zwi kszenie wydatków jednocze nie zwi kszenie deficytu
bud etu. Przypomniał, e Marszew wielokrotnie dostawał rodki inne ni wszystkie wsie.
Stwierdził, e wszystkie wsie traktuje w sposób jednakowy. Jest przyj ta zasada, e
samorz dy buduj chodniki ze swoich rodków przy zasadzie 1zł do 1zł.
Na sali znajduje si 18 Radnych. Wyszedł Radny Marcin Sitnicki.
Radny Grobys stwierdził, e by mo e przy korekcie bud etu uda si wygospodarowa jakie
rodki dodatkowe na ten cel.
Radny Nawrocki przypomniał, e Rada Sołecka wsi Marszew wyst piła do Burmistrza o
zagospodarowanie terenu nale cego w tej chwili do Agencji Rynku Rolnego. Dostali
odpowied , e Burmistrz tego nie zakupi poniewa jest to maj tek Starostwa. W innych
wsiach w ostatnim czasie został zakupiony teren z przeznaczeniem na boisko sportowe.
Wnioskuje ponownie o przeznaczenie 10.000zł na budow chodnika w Marszewie. rodki te
proponuje zdj z budowy kompleksu sportowego.
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Radny Klak stwierdził, e ma niespodziank dotycz ca tego co zostało ju uchwalone w pkt
7a tj. w zmianach bud etowych na 2005r. W materiałach, które Radni dzisiaj otrzymali w
sprawie bud etu na 2006r. pisze si , e płacono odsetki od kredytu w rachunku bie cym od
1mln zł, którego w ogóle nie mieli my.
Radny ychlewicz nie zgadza si z tym, e Rada nie mo e da zwi kszenia kredytu przez
Burmistrza. Na etapie procedury organ stanowi cy nie mo e oddziaływa na wykonawc
wi co poprzez wydawanie wskazówek czy zalece do projektu bud etu. Natomiast dzisiaj
organ stanowi cy w drodze uchwały stosownie do postanowie art. 53 ustawy o samorz dzie
gminnym okre la procedur , Prac organu stanowi cego, czyli Rady rozpoczynaj si po
przekazaniu Radzie projektu bud etu przez organ wykonawczy. Tym samym uwa a, e
bud et Rada mo e zmienia , zwi kszy kwot zaci ganych kredytów.
Burmistrz odczytał art. 123 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. „ Bez zgody zarz du
jednostki samorz du terytorialnego organ stanowi cy nie mo e wprowadzi w projekcie
bud etu jednostki samorz du terytorialnego zmian powoduj cych zmniejszenie dochodów
b d zwi kszenie wydatków jednocze nie zwi kszenie deficytu bud etu jednostki samorz du
terytorialnego”.
Radny Kuberka popiera wniosek Radnego Klaka o zdj cie projektu powy szej uchwały.
Uwa a za dobry pomysł zorganizowanie spotkania Radnego Klaka i Skarbnika celem
omówienia i wypracowania poprawek. Zwracaj c si do radnego Borkowskiego stwierdził, e
powinien on wiedzie , i takie b d Rzeczypospolite jakie młodzie y chowanie. Niewa ne
czy to jest nasze sławne gimnazjów, czy dyslektycy. Tu si walczy o to aby da nauczycielom
wi cej pomocy naukowych. Niewa ne kto z nich skorzysta. Czy taki, czy taki ucze . Powinno
to gwarantowa lepsze wyniki i Pan jako belfer powinien to rozumie Rozumie, e jest
wska nik ludzki, który przyczynia si do jako ci wykształcenia. Bo niektórzy nauczyciele to
nie chce powiedzie gdzie ju powinni by . Do wychowu ciel t si nadaj bo tam te trzeba
mie serce.
Radny Borkowski stwierdził, e jest mu bardzo przykro, i padły takie obra liwe słowa w
stosunku do nauczycieli. Uwa a, e Rad powinna cechowa jaka kultura, a słowa które
padaj s dalekie od kultury. Dotykaj one nauczycieli, którzy maj trudn prac a Pan ich
obra a.
Burmistrza poinformował, e sprawa wnoszenia kapitału do PK, o której mówił radny Klak
zostanie przeanalizowana. Ponadto stwierdził, e na pytania, na które Radny Klak nie
otrzymał pełnej odpowiedzi na sesji, odpowie wraz ze Skarbnikiem na spotkaniu je li Radny
wyrazi tak wole.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Klaka o zdj cie uchwały w
sprawie bud etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 11 przeciw, 2 wstrzymuj cych si
wniosek oddaliła.
Na sali znajduje si 17 radnych. Wyszedł radny Kuberka
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Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdj cia kwoty w wysoko ci
10.000zł z budowy kompleksu sportowego celem przeznaczenia na budow chodnika w
Marszewie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 11 przeciw, 2 wstrzymuj cych si
wniosek oddaliła.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie bud etu Miasta i Gminy
Pleszew na 2006r. wraz z autopoprawkami.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 3 przeciw, 1 wstrzymuj cym
si przyj ła uchwał nr XXXVI/273/2005 w sprawie bud etu Miasta i Gminy Pleszew na
2006r. Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Na sali znajduje si 18 Radnych. Wrócił Radny Kuberka.
d)

przyj cia na własno

Miasta i Gminy pojazdów marek: Subaru i Mazda

Rada Miejska jednogło nie (18 za) przyj ła uchwał nr XXXVI/274/2005 w sprawie
przyj cia na własno Miasta i Gminy pojazdów marek: Subaru i Mazda. Uchwała stanowi
zał cznik do protokółu.
e) uchylenia uchwały Nr XXV/169/2004r. w sprawie przyst pienia Miasta i Gminy
Pleszew do Funduszu Por cze Kredytowych Południowej Wielkopolski Spółka
z ograniczon odpowiedzialno ci .
Rada Miejska jednogło nie (18 za) przyj ła uchwał nr XXXVI/275/2005 w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXV/169/2004r. w sprawie przyst pienia Miasta i Gminy Pleszew do
Funduszu Por cze
Kredytowych Południowej Wielkopolski Spółka z ograniczon
odpowiedzialno ci Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Radna Kału na proponuje aby rozwa y
Funduszu por cze .

mo liwo

przekazania

rodków do innego

Do pkt 8 Przyj cie planu pracy Rady Miejskiej na 2006r. oraz planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2006r.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie plan pracy Rady Miejskiej na 2006r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 1 wstrzymuj cym si przyj ła
plan pracy Rady Miejskiej na 2006r., który stanowi zał cznik do protokółu.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.
Rada Miejska jednogło nie (18za) przyj ła plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.,
który stanowi zał cznik do protokółu.
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Do pkt 9 Przyj cie stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie stypendiów.
Radny ychlewicz uwa a, e stanowisko to ocenia wysoko i jest zasadne ale powstaje
pytanie co ono daje matkom, które maj te pieni dze otrzymywa . Odpowied brzmi nic.
Proponuje je uchwali , wysła gdzie trzeba aby zostało to legislacyjnie załatwione inaczej ale
nale y równie nad tym tutaj podyskutowa i przyj jak koncepcje wypłacania tych
pieni dzy.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie przyj cie stanowiska Rady Miejskiej w
Pleszewie w sprawie stypendiów.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 2 wstrzymuj cych si przyj ła
stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie stypendiów, które stanowi zał cznik do
protokółu.
Do pkt 10.Sprawy ró ne.
Przewodnicz cy Rady poinformował, e nadanie tytułu „Człowiek Roku” odb dzie si 20
stycznia 2006r. Koszt uczestnictwa w imprezie b dzie wynosi 25zł od pary. Radni je li
wyra zgod b d mieli kwot t potr con z diety.
Radny Klak stwierdził, e w tabeli nr 1 Mienie komunalne MiG Pleszew pokusił si Skarbnik
o skonsolidowanie całego maj tku, które miasto ma wniesione w poszczególnych spółkach i
które stanowi dodatkowo ich własno . Je li zostało to skonsolidowane, to jednocze nie
udziały i akcje w tych podmiotach nie s aktywami tylko pasywami
Radny ychlewicz przypomniał, e była mowa o likwidowaniu Komisji Inwentaryzacyjnej.
Pyta co si dzieje w tej sprawie.
Przewodnicz cy Rady wyja nił, e stosowna uchwała b dzie podj ta na najbli szej sesji
Burmistrz przypomniał, e Radny Nawrocki mówił o niewnoszeniu maj tku do spółki
o wietleniowej. Przypomniał, e został wniesiony maj tek do spółki o wietleniowej. Uchwał
w tej sprawie podj ła Rada Miejska 28 kwietnia 1997r. Umowy przedwst pne zostały zawarte
20 maja 1997r. i 10 wrze nia 1997r. Zostały one podpisane przez Pana Nawrockiego i Pana
Hasi skiego. W wietle tych uchwał b d c Burmistrzem od 25 wrze nia 1997r. musiał wnie
maj tek do spółki. Od tego czasu aden maj tek nie był wniesiony do spółki.
Radny Nawrocki stwierdził, i mówił, e wnosimy aportem do tej spółki maj tek ale chodziło
mu o to aby my mogli na niej wymóc zało enie zegara astronomicznego w Prokopowie.
Przewodnicz cy Rady wszystkim zebranym zło ył najlepsze yczenia noworoczne i zaprosił
wszystkich na spotkanie noworoczne.
Na tym obrady XXXVI Sesji zostały zako czone.
Protokółowała:

Przewodnicz cy Rady:

Małgorzata Szkudlarz

Mieczysław Kołtuniewski
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