
PROTOKÓŁ NR XVIII/ 2004

z  Sesji  Rady Miejskiej  w  Pleszewie,  która  odbyła  się  w  dniu  25  marca  2004r.   w  sali
posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
Obrady Sesji rozpoczęto o godz. 12°°, zakończono o godz. 1750.

Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik do protokółu. 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Pan Michał Karalus – Starosta Powiatowy
2. Pan Bogdan Skitek – Przewodniczący Rady Powiatu
3. Pan Jan Rowecki Prezes PK Sp. z o.o.
4. Pan Stanisław Bonowicz Prezes PTBS.
5. Przedstawiciel KP Policji.
6. Sołtysi Wsi – Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.
7. Kierownictwo  Urzędu  Miasta  i  Gminy  –  lista  obecności  stanowi  załącznik  do

protokółu.
8. Przedstawiciele prasy.

            Otwarcia XVIII Sesji dokonał Pan mgr Mieczysław Kołtuniewski Przewodniczący   
      Rady Miejskiej stwierdzając, że na stan 21 radnych w Sesji Uczestniczy 20 Radnych   
      czyli Rada spełnia warunki do obradowania.

Jednocześnie powitał Radnych i uczestniczących w obradach Gości Sesji .
Przewodniczący  Rady  stwierdził,  iż  wszyscy  Radni  otrzymali  porządek  obrad  i  czy
zgłaszają jakieś uwagi.

Rada Miejska jednogłośnie ( 20 głosów za) uchwaliła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu Nr XVII/ 2004 z dnia 26. 02. 2004 r.
4. Interpelacje radnych
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Informacje Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7. Działalność jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2004 r.
b) Cen  za  usługi  przewozowe  lokalnego  transportu  zbiorowego

świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o na liniach
komunikacji miejskiej w Pleszewie.

c) Przejęcia  na  własność  Miasta  i  Gminy  Pleszew  pojazdu  marki
Wartburg PZZ 3463.

d) Zmiany uchwały Nr VI /34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21
stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki
z  ograniczoną  odpowiedzialnością  pod  nazwą  Pleszewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Pleszewie.

e) Upoważnienia  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  do
wystąpienia  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  w  stosunku  do
Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zwykłego  postępowania



sprawdzającego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999r.
o ochronie informacji niejawnych.

f) Zmiany uchwały Nr XV / 86/ 2003 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
9  grudnia  2003r.  w  sprawie  przygotowania  i  przeprowadzenia
przetargu nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę
bankową budżetu Miasta i Gminy Pleszew na okres od o1. 03. 2004r.
do 28.02. 2007r.

9. Sprawy różne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XVII/2004 z dnia 26 lutego 2004r. 
Radny Hasiński stwierdza iż po zapoznaniu się z protokółem uważa iż należy w nim nanieść
kilka uzupełnień i poprawek. Dotyczy to stron 2, 6, 8, 12, 13 i 15. Sprawa oświadczeń została
zapisana bardzo skrótowo, trzeba odwołać się do zapisów z taśmy. Bardzo istotną sprawą jest
zapis ze str. 8 dotyczący uchwały odnośnie dotacji. Zapis bardzo nieprecyzyjny. Rozszerzony
powinien  być zapis  dotyczący Funduszu  Ochrony Środowiska  oraz  zniekształcona  została
wypowiedź dotycząca interpelacji Radnego Cierniaka. Swoje uwagi zgłosi na piśmie.
Przewodniczący Rady uważa iż po to wysyłano wcześniej protokóły by można było zgłaszać
uwagi do protokółu w sekretariacie, co ułatwiłoby to pracę, a na Sesji tylko by się zgłaszało 
z wyprzedzeniem te uwagi.
Burmistrz  Adamek również  uważa  iż  to  miało  ułatwić  pracę.  Trzeba  było  zgłosić  Pani
Czapczyk i ona by to zapisała.
Radny Hasiński uważa iż wywalczyli otrzymywanie wcześniej protokółów, powoli dogra się
sprawy i wszystko będzie w porządku.
Przewodniczący Rady proponuje  by nie  przyjmować protokółu.  Z – ca Przewodniczącego
Radny Stanisław Cierniak wspólnie z pracownikiem Biura Rady odsłucha zapisów na taśmie 
i dokona poprawek.

Rada Miejska nie przyjęła protokółu  Nr XVII/2004.

Do pkt 4 Interpelacje radnych.
Radny Zenon Nowicki zgłosił interpelację w sprawie podatku rolnego od nieruchomości.
Radny Tadeusz Żychlewicz zgłasza interpelacje w sprawie nazwy wsi Łasew.
Radny Kazimierz Jakóbczak interpeluje w sprawie ułożenia muldy na ulicy Modrzewskiego.
Radny Sławomir Pisarski interpeluje w sprawach:
- sprzątania ulic podległych Urzędowi,
- zabudowań po byłej firmie Brant w Grodzisku,
- opracowania programu organizacyjnego i kadrowego w oświacie,
- strategii rozwoju miasta i gminy,
- wywozu śmieci,
- wywozu śmieci bezpłatnie w soboty na wysypisko
Radny Włodzimierz  Grobys zgłosił  interpelacje  w  sprawie  boiska  sportowego  przy  ulicy
Solskiego.
Radny Piotr Hasiński interpelował w sprawie:
- Ryczałtów  dla  Przewodniczących  Rady,  prosi  o  podanie  jakie  kwoty  zwrócono  za

nadpłacone kwoty.
- Odpowiedzi na interpelację zgłoszoną 26. 02.2004. Odpowiedź ta nie satysfakcjonuje go -

jest lakoniczna. Odczytał odpowiedź na interpelacje, kiedy te oświadczenia były złożone 
i z jakimi datami.

Radny Stanisław Cierniak interpeluje w sprawie:
- Budowy drogi w Pardelaku, gdzie jest wykonana podsypka, która ulega dewastacji,



- kosztów związanych z budową sieci gazowej ponoszonych przez Urząd Miasta i Gminy.
Prosi  o informację dotyczącą powyższych kosztów szczegółowych do dnia sprzedaży  
 i prosi o publiczne podanie tych kosztów w prasie,

- dożywiania  dzieci,  nadal  uważa,  że  jest  to  temat  pilny,  dlatego  proszę  o  podanie  do
publicznej wiadomości wszystkich działań w tym kierunku, łącznie kto i za ile korzysta
 z tego dożywiania,

- dotyczy  interpelacji  z  poprzedniej  Sesji,  odnośnie  protestów  rolników.  Nie  jest
zadowolony  z  tej  odpowiedzi.  W  wyniku  spraw  sądowych,  Sąd  Okręgowy  przyjął
apelacje,  rozpatrzył  pozytywnie  a  osoba  została   uniewinniona.  Podobne  rzecz  miała
miejsce  w  powiecie  Środa.  Rolnicy  zostali  oskarżeni  o  czynną  napaść  na  policjanta.
Sędzia nie dopatrzył się przestępstwa i rolników uniewinnił.

Radny Kołtuniewski interpeluje ponownie w sprawie:
- Wyjazdu z ulicy Zachodniej. Ani mieszkańcom ani mnie nie chodzi o wycięcie drzew ale

o uregulowanie bezpiecznego wyjazdu z ulicy Zachodniej i włączenie się do ruchu w ulicę
Poznańską.  Proszę o całą korespondencje z Dyrekcją Dróg z Poznania i  Kalisza. Chcę
znać kto ten projekt opiniował i kto akceptował. Proponuje żeby teraz tam zainstalować
oświetlenie na koszt projektantów.

- Ulicy Malińskiej – zamknięcia jej dla ruchu pojazdów ciężarowych.

Do pkt 5 Odpowiedzi na interpelację.
Burmistrz Miasta i Gminy wyjaśnia.
Radny  Nowicki –  zgodnie  z  zasadami,  każdy  otrzymywał  decyzje  i  wszystkie  materiały
otrzymywał do domu za pokwitowaniem. Być może, że taka sytuacja zaistniała. Jeżeli są takie
sytuacje  konkretne  prośba  do  Radnego  by  podał  jakiś  jeden  przypadek  to  sprawdzimy
precyzyjnie i będzie można dokonać korekty i nadpłacony podatek wyliczyć na lata kolejne
bądź nastąpi zwrot.
Radny Żychlewicz – co zrobić z nazwą wsi Łaszew. Są dwie możliwości. Pierwsza zostawić
tak  jak  jest  ustawowo  napisane  Łaszew  a  druga  żeby  wystąpić  do  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych i Administracji żeby został zgodnie z tradycją zapis wsi Łasew. Jeżeli będzie
potrzeba  przeprowadzimy  konsultacje.  Na  następnej  Sesji  więcej  już  powiem.  Może  ta
odpowiedź  trafi  do  Radnego  później,  ale  będzie  wyczerpująca  
i prawidłowa. 
Radny Jakóbczak -  mulda na ulicy Modrzewskiego – spróbujemy ten problem rozwiązać.
Radny Pisarski –  Poprzednio PK miało zawartą umowę ale udało nam się pozyskać ludzi na
prace publiczne i to ci ludzie sprzątają. Udało nam się obniżyć koszty tego sprzątania. Jeżeli
nie  uda  nam  się  na  nowo  pozyskać  ludzi  na  prace  publiczne  to  ogłosimy  przetarg
kompleksowy na sprzątanie ulic. Odnośnie dewastacji firmy Brant, nigdy nie obiecywałem, że
pomogę.  Jest  to  kompetencja  syndyka masy upadłościowej.  Burmistrz  tu  nie  ma  żadnych
możliwości.  Obiecałem,  że  wystąpimy  z  pismem  i  wystąpiliśmy  i  na  tym  się  sprawa
skończyła.  Zaległości  podatkowe  zostały  zabezpieczone  hipoteką.  Szerzej  odpowiem  w
interpelacji. 
Od  dawna  prowadzona  jest  polityka  w  sprawie  reorganizacji  oświaty.  Proponuje  się
nauczycielom, którzy wyrażą zgodę na odejście na emeryturę pracę na pół etatu przez dwa
lata, a w tym roku już na 1 rok. W roku przyszłym takiej propozycji dla nauczycieli już nie
będzie. Nikt z nauczycieli nie będzie zwolniony. Przyjęć będzie bardzo niewiele. Wszystko
zależy od  tego jaka grupa nauczycieli odejdzie w roku 2006.
Strategia jest realizowana, odzwierciedlenie jest w budżecie i WPI. Przyjęto, że raz w roku
Burmistrz  składa  informacje  i  w  miesiącu  wrześniu  zgodnie  
z zapisami taką informację złoży.



Odnośnie wywozu śmieci stwierdza, iż jest grupa mieszkańców nie tylko miasta ale i wsi,
która nie posiada umów na wywóz nieczystości. Straż Miejska chodzi, sprawdza i nakłada
mandaty.  SANEPID jasno  określił,  iż  o  częstotliwości  wywozu  nieczystości  nie  decyduje
mieszkaniec,  ale  przepisy  sanitarne  i  te  zmiany  nastąpiły  w  związku  z  wytycznymi
SANEPIDU.  W  dalszym  ciągu  obowiązuje  możliwość  wywozu  śmieci  z  gospodarstw
domowych  na  wysypisko  w  soboty  bezpłatnie  do  300  kg  odpadów.  Rzecznik  Prasowy
ponownie poda tą informacje do publicznej wiadomości.
Radny Grobys - jeżeli chodzi o boisko na ulicy Solskiego pracownik jest umówiony na jutro o
godzinie  1330 z  Szefowa  Osiedla  i  te  sprawy  zostaną  uregulowane.  Są  tam  działki
przeznaczone pod działalność handlową i tam będzie urządzone boisko.
Radny Hasinski –  nie  nastąpił  żaden  zwrot.  Odpowiem precyzyjnie  na  piśmie.  Z  decyzji
Wojewody nie wynika żaden wniosek, że ten zwrot ma nastąpić. Było tylko orzeczenie czy
jest  zgodne  czy  tez  nie.  Jeżeli  chodzi  o  drugą  interpelację  dotyczącą  oświadczeń,  ja
precyzyjnie podam datę, z tego co pamiętam to nie było żadnych zaniechań terminów przez
radnych, były złożone w terminie. Natomiast w ustawie nie ma żadnego zapisu, który mówi
kiedy mają być opublikowane w BIP-ie. Jeżeli był jakiś błąd to tylko prawdopodobnie z winy
pracownika Urzędu. Te dane co są w BIP-ie są danymi, które do mnie do tej pory wpłynęły 
i te zostały opublikowane.
Radny Cierniak - droga Pardelak jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym do realizacji
w przyszłym roku. 
Koszty budowy sieci gazowej – nie widzę żadnego problemu. Komisja, która opracowywała
sieć do sprzedaży dostała  obszerny materiał  i  ten  sam materiał  może  otrzymać Pan,  żeby
zapoznać się z tymi danymi.
W  sprawie  dożywiania  –  MGOPS  wspólnie  z  BOSSem  wystąpili   z  wnioskiem  do
Ministerstwa Edukacji Narodowej żeby skorzystać z 1% rezerwy na ten cel. Ta rezerwa jest
ale na dzień dzisiejszy nie ma określenia, jakie gminy mogą z tego skorzystać. Jeżeli uda nam
się pozyskać te pieniądze, na pewno przeznaczymy je na dożywianie.
Radny Kołtuniewski - wyjazd Zachodnia – Poznańska po naszym kolejnym piśmie w dniu
wczorajszym była wizyta konserwatora przyrody, który wyraził zgodę na wycięcie tych drzew.
W pierwszym przypadku takiej zgody nie było.
Jeżeli chodzi o ul. Malińską jest to droga powiatowa, są określone zasady współpracy. Jeżeli
powiat  będzie  zainteresowany  wykonaniem  tej  drogi  na  pewno  będziemy  w  niej
partycypowali.
Radny Nowicki – prośba żeby w prasie ukazało się stosowne ogłoszenie, że wszystkie osoby,
które  takich  formularzy  nie  pobrały,  nie  złożyły,  żeby  się  zgłosiły.  Powtórzone  zostanie
ogłoszenie dwukrotnie.  Może to są  przypadki  jednostkowe ale do mnie  zgłosiło  się  w tej
sprawie kilka osób. Pomagałem jak to zrobić. Jest to potrzebne. 
Radny Hasiński z odpowiedzi Burmistrza wywnioskował, że Burmistrz źle zrozumiał chyba,
że się przejęzyczył. Interpelacja dotyczyła pracowników Urzędu nie Radnych i to nie tak, że
nie ma terminu. Termin jest oczywisty - 30 dni od zaistnienia faktu. Ja nie pytałem o to  czy
ktoś zstępny lub wstępny prowadzi działalność gospodarczą i jest zobowiązany do składania
oświadczeń lub czy ktoś z tych wstępnych lub zstępnych zostali zatrudnieni w jednostkach
gminnych. W BIP-ie jest tylko informacja, że złożyli oświadczenia, a nie ma tam oświadczeń.
Bo z tych oświadczeń wszystko wynika.
Starosta Powiatowy Pan Michał Karalus stwierdził iż chce wyjaśnić sprawę ulicy Malińskiej.
Starostwo przewiduje remont tej ulicy, ale tam jest problem kanalizacji i tak długo jak nie
będzie zrobiona kanalizacja, tak długo nie będzie można zrobić odcinka drogi od sądu aż do
Placu Wolności.  Musi  być zrobiona  infrastruktura podziemna.  Wiem, że to  nie  jest   taka
prosta sprawa. Jest to zadanie gminy i żadne programy tego problemu nie rozwiążą.
Przewodniczący Rady wyjaśnił iż intencja jego jest nie spowodowanie podjęcia remontu gdyż
ani  miasto,  ani  Powiat  nie  ma  pieniędzy.  Chodzi  mi    tylko  o  zamknięcie  ruchu  dla



samochodów ciężarowych żeby te samochody wyprowadzić. Trzeba zebrać pieniądze i wtedy
zabrać się za ta ulicę.

Do pkt 6 Informacje Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny Klak – prosiłbym już po raz trzeci by te informacje były bardziej uściślane. By były
podawane kwoty, kto uczestniczy w przetargach, jakie są ceny wywoławcze. Konkretnie mam
uwagi do zarządzenia nr 196 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania Nie ma
podane nic poza tym , że został powołany . również mam uwagi do zarządzenia 197 przetarg
na Sienkiewicza 39, kto uczestniczył w przetargu i jaka cena była wywoławcza.
Przewodniczący  Rady  wyjaśnia,  iż  jest  dłużny  Radnemu  Klakowi,  za  jego  wnioski  
z poprzedniej Sesji dot. sprawdzenia przez Komisję Rewizyjną, przetargów nie podałem pod
głosowanie, uczynię to dzisiaj.
Burmistrz  wyjaśnia iż zarządzeniem Nr 196 został utworzony Gminny Zespół Reagowania.
Wynika on z ustawy z 18. 04. 2002 roku o stanie klęski żywiołowej. Zastępca Burmistrza jest
szefem Zespołu,  zastępcą  jest  Sekretarz,  są  grupy planowania  cywilnego,  monitorowania,
grupa  operacyjna  i  tutaj  wchodzą  przedstawiciele  Policji,  Straży  Pożarnej,  Weterynarii,
Energetyki Kaliskiej,  SANEPIDU i grupa zabezpieczenia logistycznego. Wynika z ustawy,
musieliśmy to zrobić.
Jeżeli  chodzi  o  przetarg  na  ulicy  Sienkiewicza  nie  było  żadnego  z  uczestników,  żaden
uczestnik nie przystąpił.  Cena wywoławcza wynosiła około 170 tys. zł.  dokładnie podam  
w przerwie, w drugim przetargu 162 tys. zł.
Radny Klak prosi o wyjaśnienie iż z zarządzenia wynika iż w I przetargu z 8 marca żaden 
z uczestników nie zaoferował postępowania.
Burmistrz wyjaśnia iż rzeczywiście była jedna osoba i nie zaoferowała ona tej kwoty.

Do pkt 7 Działalność jednostek pomocniczych gminy – sołectw i osiedli.
Z – ca Burmistrza  stwierdził iż materiał jest dość skromny ale dlatego, że bardzo niedawno
podobny temat był poruszany na Sesji i większość problemów znalazła się w tym materiale.
Staraliśmy  się  przedstawić  nowe  rzeczy.  Informacje  o  zmianach  Sołtysów  
i Przewodniczących Zarządów oraz opiekunów z ramienia Urzędu. Samorządy pomocnicze
zajmują się wieloma rzeczami. Z tymi samorządami pracujemy na co dzień, miały one bardzo
duży udział przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Również omawiamy z
samorządami planowane na ich terenie inwestycje. Uwagi te są dla nas bardzo cenne. Duży
wkład wniosły przy powoływaniu Gminnej Spółki Wodnej.  Praktyką jest  zasięganie opinii
przy wydawaniu koncesji  na  alkohol.  Korzystamy z  ich wiedzy przy odraczaniu  podatku.
Stwierdził iż pomoc tych samorządów jest bardzo cenna dla Urzędu. Serdecznie podziękował
Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli, a przy okazji całym Radom za współprace.

Radny Wajsnis  stwierdził iż pracę samorządów, obserwuje już od ponad 10 lat. W tym
okresie zauważył, że Ci ludzie zmienili swoje podejście do zadań, które realizują. Kiedyś
do  Rady  Sołeckiej  trafiali  ludzie  z  przypadku.  Od  pewnego  czasu  te  Rady Sołeckie
traktują  swoją  pracę  bardzo  poważnie.  Środki  jakie  wieś  posiada,  w  wielu  wsiach
przeznaczone  są  na  inwestycje.  Prośba  żeby te  miejscowości,  które  posiadane  środki
wykorzystują  na  inwestycje  promować  je.  Może  w  postaci  złotówka  z  budżetu  za
złotówkę  przeznaczoną  ze  środków  wsi  na  inwestycje.  Rada  ma  ośmiu  Radnych
„wiejskich” i mówi się, że tylko tam jest coś zrobione, a o innych się zapomina i nie są
postrzegane. Należy dążyć do tego żeby w każdej wsi zrobić jakąś inwestycje. Jeżeli jest
duża wieś to ona ze swoich środków może zrobić coś większego, ale mała wieś nie da
sobie rady.
Radny  Żychlewicz uważa  iż  propozycje  te  niestety  wpłyną  na  zmianę  WPI,  a  tego
zmieniać nie ma sensu. Jest  za tym żeby pomóc, ale żeby ta  pomoc nie kolidowała z
Planem. Wiem, ze większość wsi dobrze wykorzystuje te środki ale są wsie, które z tych
środków organizują różnego rodzaju imprezy.



Radny Wajsnis  uważa iż on właśnie jest przeciwnikiem przekazywania tych środków na
imprezy typu „dzień babci, dzień dziadka” czy też Dzień Kobiet. Chodzi o to by wspomóc
tych którzy realizują inwestycje. Trzeba się natomiast zastanowić czy tej stawki 10 zł. Nie
podwyższyć gdyż od 8 lat nie uległa ona zmianie.
Radny Pisarski uważa iż on właśnie jest za tym, żeby podwyższyć te środki. Ale stwierdza
iż nie we wszystkich wsiach trak dobrze się dzieje. Grodzisko zakupiło kostkę brukową i
zamiast im pomóc to im się odmawia.
Radny  Nawrocki  myśli,  że  znowu  nastąpiło  nieporozumienie.  Chodzi  o  to,  ze  skoro
Grodzisko wyłożyło 5 tys. zł. na kostkę to gmina może pomóc przy założeniu. WPI się nie
przewróci jeżeli będą minimalne zmiany. Przyjęło się, że tworzy się Kółka Rolnicze, które
ze środków wsi kupują maszyny rolnicze. Jest temu bardzo przeciwny.
Radny Cierniak popiera wypowiedź radnego Wajsnisa i Nawrockiego. Jest to promocja
Sołtysów,  którzy podejmują  działania.  Są  to  pieniądze  zasadnie  wydane i  Burmistrz  i
Zastępca mają podobne podejście do sprawy. Popiera inwestycje wiejskie. Ubolewa nad
tym, że zabrano Sołtysom pobieranie podatku. Prosi o rozważenie przywrócenia tej formy
zbierania podatku szczególnie w tych wsiach odległych od miasta.
Radny Nowicki  stwierdza iż chwała samorządom za ich działania. Za tworzenie boisk
sportowych. Sołtysi zgłaszają wszystkie problemy. Jest jednak za tym by pieniądze jakie
są  przekazywane  wsi  podlegały kontroli.  Powinno  być  ściśle  sprecyzowane  na  co  te
pieniądze można wydawać. Jest  przeciwnikiem zakupu maszyn rolniczych z  pieniędzy
wsi.  Rodzi  to  tylko  spory  i  niedomówienie.  Określmy  to  na  co  idą  pieniądze  
i kontrolujmy.
Z – ca Burmistrza  uważa iż zgadza się z wnioskami, ale trudno będzie określić jakieś
zasady. Ale możemy np. rozmawiać z samorządami wtedy gdy 100% środków przeznaczą
na  inwestycje,  ale  nie  złotówka  za  złotówkę  bo  wtedy  może  zabraknąć  środków  w
budżecie. Jest przeciwnikiem kupowania maszyn rolniczych ze środków wiejskich.
Radny Grobys uważa  iż  to,  ze  jest  8  Radnych „wiejskich” to  nie  jest  problem.  Chcę
powiedzieć,  ze  cała  rada  patrzy  całościowo  na  problem  wsi  i  miasta.  Piekarzew  
i Zawidowice nie maja radnego a inwestycje się wykonuje. Założyliśmy żeby w 2004 roku
dużo środków przekazać na budowę dróg i oświetlenie.
Radny Suska prosi o wyjaśnienie, czy samorządy mogą kumulować sobie środki. Jeżeli
nie wydały pieniędzy w danym roku, to mogą przejść na rok następny.
   Z – ca Burmistrza    wyjaśnia iż  takiej  możliwości  nie ma.  Jest  możliwość  pożyczenia
pieniędzy na zadania miedzy samorządami.  Budżet  jest  uchwalany na rok i  rok trzeba
zamknąć.
Radny Jakóbczak stwierdził iż Komisja Wsi i Rolnictwa cały czas zajmuje się sprawami
wsi. Kolejnym zadaniem komisji będzie omawianie sprawy remontów dróg.
Sołtys Roman Kwaśniewski uważa iż wszystkie sołectwa swoje środki wydają na pewno
rozsądnie.  Ale  na  pewno  środki  te  nie  zaspokajają  potrzeb  wsi.  Samorządy wspólnie
opracowują zadania oraz dokładają do tego własne siły. Uważa iż Rady Sołeckie muszą
znaleźć wspólne zdanie i wtedy osiągnięcia będą większe.
Sołtys Tadeusz Adamski prosi o wyjaśnienie czy błędem jest przekazywanie środków na
przedszkole.
Przewodniczący Rady  uważa iż  dobrze jest  jak  rady Sołeckie  wspomagają  szkoły czy
przedszkola.
Sołtys Tadeusz Woźny stwierdza iż to co się robi na wsiach to dzięki społeczeństwu wsi.
To oni pomagają działać sołtysowi.
Przewodniczący  Rady stwierdza  iż  oceniając  wszystkie  wsie  można  powiedzieć,  ze
samorządy  dobrze  się  gospodarują.  Ale  chodzi  o  to  żeby  gdy  wieś  decyduje  się  na
inwestycje to niech uzgadnia to z Urzędem i wtedy można te zadania powiązać.



Burmistrz bardzo  dziękuje  samorządom  za  współprace.  Jest  to  grupa  bardzo
„natarczywa”, która  ma bardzo ciekawe pomysły, które  my akceptujemy i  staramy się
pomagać.  Wiele  Rad  pomaga  miejscowym  szkołom,  przedszkolom.  Do  tej  pory
współpraca układa się bardzo dobrze.
Przewodniczący Rady prosi o wyjaśnienie czy w tym budżecie można już coś zmienić dla
wsi.  Jednocześnie  podziękował  za  dotychczasową pracę,  która  nie  jest  łatwa,  a  oni  ta
pracę realizują, za ten trud im dziękuje.

Do pkt 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2004 rok.

Przewodniczący Rady omówił procedury jakie obowiązują i które trzeba realizować
przy uchwalaniu budżetu. Należy je kolejno realizować, następnie dyskusja a potem
głosowanie.
Burmistrz stwierdza iż po raz pierwszy chce przedstawić budżet w formie wizualnej.
Wyjaśnia również, iż od dnia 15 grudnia ubr. kiedy to złożył projekt budżetu zaszło
kilka istotnych zmian. Podpisano umowę o zbyciu sieci gazowej, 30 grudnia zmienił
się termin wykupu obligacji oraz uchwalono WPI. Poprosił Skarbnika o omówienie
budżetu w formie wizualnej. 
Skarbnik przedstawił budżet w formie wizualnej.
Przewodniczący Rady prosi o przedstawienie opinii Komisji Rady.
Radny  Sitnicki  Marcin  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia stwierdził  iż  Komisja
opiniuje pozytywnie budżet. Zgłasza wniosek o zwiększenie budżetu Domu Kultury
na prowadzenie kina.
Radny  Mariusz  Sitnicki  Przewodniczący  Komisji  Integracji również  opiniuje
pozytywnie budżet. Wnioskuje o wsparcie finansowe Klubów Europejskich.
Wprowadzić  naukę  języków  obcych  od  I-szych  klas  szkół  podstawowych  -      
w przedszkolach miejskich nauczanie to jest już wprowadzone.
Radny Andrzej  Borkowski  Przewodniczący Komisji  Oświaty stwierdza  iż  Komisja
opiniuje budżet pozytywnie i wnioskuje aby:

            Założyć alarm oraz podłączyć do internetu pracownię komputerową               
            w Zespole Szkół Publicznych w Grodzisku.
            Przeprowadzić bieżącą naprawę dachu w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 przy            
            wejściu do szkoły od strony ulicy Ogrodowej (występuje zagrożenie - spadające        
            dachówki oraz cegły)
            Wybudować chodnik wzdłuż budynku Biblioteki Publicznej (łączący ulicę         
             Słowackiego z ulicą Reja).
             Zwiększyć dotacje dla Domu Kultury w związku z ponownym przejęciem 
             prowadzenia Kina „Hel”.

Radny Stanisław Matuszewski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa stwierdza iż
Komisja pozytywnie opiniuje budżet i wnosi aby:
Rozwiązać  problem  wywozu  nieczystości  na  terenie  miasta  (w  tym  wprowadzić
harmonogram wywozu nieczystości).
Środki przeznaczone w budżecie na jednostki pomocnicze kierować dofinansowanie
zadań  własnych  gminy  wykonywanych  na  terenie  sołectwa      i  samorządu
osiedlowego.  Jako  preferencyjne  uznawać  wykorzystywanie  przez  jednostki
pomocnicze środków na inwestycje – jeżeli sołectwo (osiedle) przeznacza środki na
przedsięwzięcia inwestycyjne to Rada winna przyznać większe środki.

            Radny Kazimierz Jakóbczak Przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa pozytywnie
            opiniuje budżet, zaniepokojony jest skąpymi środkami na budowę dróg i wnosi o to

by:



Środki przeznaczone w budżecie na jednostki pomocnicze kierować dofinansowanie
zadań  własnych  gminy  wykonywanych  na  terenie  sołectwa      i  samorządu
osiedlowego.  Jako  preferencyjne  uznawać  wykorzystywanie  przez  jednostki
pomocnicze środków na inwestycje – jeżeli sołectwo (osiedle) przeznacza środki na
przedsięwzięcia inwestycyjne to Rada winna przyznać większe środki.
Radny Ryszard Borkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pozytywnie opiniuje
budżet i wnosi by:
Uporządkować zagadnienia z zakresu zadań gminnych prowadzonych przez jednostki
pomocnicze – opracować metodę przyznawania z budżetu gminy środków dla sołectw
i  samorządów  osiedlowych  oraz  wypracować  odpowiedni  system  rozliczania
wydatków poniesionych z tych środków.
Przy opracowaniu  budżetu  kierować  się  zapisami  ujętymi  w  przyjętej  przez  Radę
Miejską procedurze uchwalania budżetu.
Zwiększyć  dotację  na  remont  sanitariatów  w  Domu  Kultury  i  kinie  „Hel”  –  ze
środków zaoszczędzonych po rozstrzygnięciu przetargów inwestycyjnych.
Przemyśleć  sprawę  wyłączenia  z  administracji  Domu  Kultury  budynku  przy  ul.
Poznańskiej 35 (propozycja przekazania budynku na mieszkania socjalne).
Wprowadzić  do  planu  budżetu  zadanie  „Stacja  uzdatniania  wody”  –  chociaż   
w niewielkiej kwocie.

            Radny Włodzimierz  Grobys Przewodniczący Komisji  Budżetowej pozytywnie
opiniuje budżet

            Przewodniczący Rady zgodnie z procedurą prosi o przedstawienie opinii RIO.
Skarbnik Miasta i Gminy przedstawił opinie RIO Nr SO – 7/9 – PB/Ka/04 z dnia 15
stycznia 2004 roku.
Burmistrz  wyjaśnił iż zgłoszone w opinii zastrzeżenia, uwagi oraz opinia negatywna
zostały  wyjaśnione.  Odniósł  się  do  wszystkich  zgłoszonych  uwag.  Jednocześnie
odpowiedział na zgłoszone wcześniej wnioski. Wyjaśnił iż w sprawie Domu Kultury
odbędzie  się  ostatnie  posiedzenie  sądowe z  najemcą kina  Hel  i  środki  przekazane
przez  najemcę zostaną oddane domowi kultury. Sprawa preferowania inwestycji na
wsiach, uważa iż w ciągu roku istnieje możliwość korekty.
Przewodniczący Rady przypomina o propozycji zmiany stawki bazowej z 10 zł.
Burmistrz wyjaśnia  iż  na  tym etapie  nie  widzi  możliwości  na  nowe  zadania.  Po
półroczu będziemy można podjąć jakieś decyzje w sprawie środków dla emerytów
oświaty,  są  one  przeliczane.  Jeżeli  przekazano  rzeczywiście  za  mało,  będzie
uzupełnione, ale dopiero po drugim półroczu. Zadanie to powinno być realizowane ze
środków własnych BOSS- u.
Chodnik od Biblioteki do ul. Reja, można to zadanie połączyć przy robieniu parkingu
przy Urzędzie Skarbowym. Jeżeli idzie o dożywianie dzieci to dałem polecenie BOSS
o przygotowaniu i założeniu stosownych wniosków. Czekamy na rozpatrzenie. Klub
Europejski powinien złożyć wniosek do BOSS. W sprawie odłączenia budynku przy
Poznańskiej 35 od Domu Kultury uważa to za zasadne ale jest przeciwny przekazania
tego budynku na cele mieszkalne. Odnośnie stacji uzdatniania uważa, że nie powinno
to  zadanie  być  ujmowane  w  budżecie,  gdyż  lepiej  jest  oczekiwać  na  środki
strukturalne.
Przewodniczący Rady otwiera dyskusję.
Radny Nowicki zgłasza formalny wniosek o ujęcie w załączniku Nr 8 – 2004 – 2006
inwestycji  kanalizacja  Zielonej  Łąki.  Proponuje  wpis  symboliczny  50  tys.  zł.
Zmniejszyć  o  tę  kwotę  pozycję  pod  tytułem  „Rewitalizacje  centrum  Rynku”.
Przewidziana  tam  jest  wysoka  kwota,  nie  będzie  uszczerbku  dla  tej  propozycji.
Stwierdził  iż kiedy oddawano do użytku oczyszczalnie to w zapisach i  obietnicach
ustnych było, że pierwsza będzie skanalizowana miejscowość obok oczyszczalni.



Jest  opracowana  dokumentacja.  Brak  tej   kanalizacji  powoduje,  że  nie  może  być
prowadzona żadna inwestycja drogowa. Co prawda jest wniosek o środki unijne ale
wiemy, ze nie ujęcie tego do planu w tym roku może spowodować nie rozpoczęcie
tego zadania. Pisma są w sprawie zrzucania ścieków do rowów melioracyjnych od
Straży  Miejskiej  i  wymierza  się  kary.  Przy  takiej  pogodzie  nieszczelne  szamba
zapełniają  się  co  kilka  dni.  Wiele  razy  już  mówiłem,  że  to  osiedle  jest  bombą
ekologiczną, zatruwa płynącą Kobyłkę. To ujęcie do planu zapewni, że dokumentacja
nie straci ważności, a środki z SAPARDU zapewnią realizację tego zadania.
Radny Hasiński stwierdza iż 15% to obsługa długa. Gdy tymczasem budżet tegoroczny
planuje kolejne zadłużenie się o 2.750 tys. zł. nowego kredytu. To skutkuje tym, że
ponad 600 tys. zł.  dojdzie nam do obsługi w przyszłym roku. Już czas skończyć z
zadłużeniami,  budżet  uzdrowić  i  zacząć  swobodnie  oddychać.  Jest  przeciwny
zaciąganiu kredytu. Proponuje nie tylko nie zaciągać kredytu ale i obligacji serii B nie
spłacać  tak  jak  jest,  tylko  600  tys.,  a  600  tys.  zł.  przeszłoby  na  przyszły  rok.
Upoważnienie Burmistrza zmniejszyć z 450 na 400. Wiąże się to ze zmniejszeniem
planu na inwestycje. Uważa, że plan inwestycyjny na 5,5 mln zł. to wszystko na co nas
stać. Jeżeli z tego nie zrezygnujemy to przekroczymy 15%. Uważa, że dochody są źle
skalkulowane.  Będzie  głosować  przeciw,  uważa,  że  ten  budżet  jest  zbyt
optymistyczny. Może być tak, że już w przyszłym miesiącu będziemy go  korygować,
jeżeli oczywiście go uchwalimy.
Radny Żychlewicz – co się  stanie  z  dokumentacją  na  stację  uzdatniania  jeżeli  nie
dostaniemy  tych  planowanych  środków.  Również  nie  rozumie  wniosku  Komisji
Bezpieczeństwa. Przecież z tego co wiem to harmonogram wywozu nieczystości już
jest.
Radny Hasiński ma parę drobnych uwag do budżetu ale uważa, że jeżeli ta zasadnicza
sprawa  nie  zostanie  uwzględniona  to  nie  mają  sensu.  Stwierdza  iż  budżet  jest
nieczytelny,  procedura  nie  uwzględnia  wszystkich  punktów  z  ustawy,  mało  jest
o  dotacjach  i  danych  szczegółowych –  powinny być dodatkowe  załączniki.  Brak
przychodów  środków  specjalnych.  Co  jest  z  gospodarstwami  pomocniczymi  brak
planu przychodów i rozchodów. Stopień szczegółowości jest zbyt niski.  Jest  szereg
kwot, które dowolnie, uznaniowo zostaną rozdzielone, tak być nie może. W budżecie
musi  być  jasno  określona  dotacja.  Jak  można  zaplanować  dotację  jeżeli  nie  ma
określonych kosztów. Zbyt wiele rzeczy trzeba szukać. Kwoty dla sołtysów razem z
promocja   
i wtedy pytanie ile dla sołtysów, a ile na promocje. Przecież KLA to jest dotacja, to
wszystko to są rzeczy istotne ale nie tak istotne jak wysokie zadania inwestycyjne  
i zadłużenie.
Radny Pisarski uważa iż stacja uzdatniania jest bardzo ważna. Jeżeli nie umieścimy
tego  w  budżecie,  nie  korzystamy  z  SAPARDU.  Są  obawy  co  będzie  jeżeli  nie
dostaniemy tych środków. Czy odłożymy to zadanie? Co z chodnikiem w Grodzisku.
Kiedy będzie realizowany.
Przewodniczący  Rady  uważa  iż  w  poprzednich  latach  wiele  dyskutowaliśmy  
o potrzebie mieszkań. Nie przewidziano w budżecie środków na budowę mieszkań.
Co z tym dalej.
Burmistrz udzielił wyjaśnień stwierdzając iż:

           -w sprawie kanalizacji Zielonej Łąki:
Uważa iż na tym etapie w dniu dzisiejszym nie powinniśmy tego zadania wprowadzać
do budżetu. Do połowy roku będą rozpatrzone wnioski o środki strukturalne i wtedy
tak jak ze stacją uzdatniania zaproponuję ją do budżetu. O tym sygnalizowałem na
zebraniu  wiejskim.  Podejmując  decyzję  o  kanalizacji  poszliśmy  



w innym kierunku do Marszewa bo to była mała miejscowość, drugi był Kowalew.
Jeżeli otrzymamy na to środki radni podejmą decyzje o podjęciu tego zadania.
Deklaruje,  że  natychmiast  jak  tylko ukażą  się  gotowe druki  i  formularze  zgłoszeń
podejmiemy  działania.  Do  tego  zadania  jesteśmy  przygotowani  i  zgłosimy  je.
Podobnie przedstawiałem sprawę stacji uzdatniania wody.
Proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy woda spełnia wymogi. Woda jest zdatna
do  picia.  Odpowiadając  na  pytanie  Radnego  Pisarskiego  stwierdził  iż  nie  potrafi
odpowiedzieć co będzie jak nie dostaniemy środków. Prosi o propozycję co zdjąć żeby
realizować  stację  uzdatniania.  To  samo  co  z  chodnikiem  nie  deklarowałem  się  
z pomocą. Wieś musi znaleźć środki. Jeżeli przedstawi ciekawa propozycję, to kto wie
czy nie znajdzie się środków.
Radnemu Hasińskiemu wyjaśnia się iż przedstawione wielkości zadłużenia są zgodne
z  przepisami  .  Stwierdził  iż  mają  dwie  filozofie  myślenia.  Uważa  iż  trzeba
wykorzystać  wszystkie  możliwości  jakie  są.  Raz  tylko  korzystaliśmy  z  kredytu
komercyjnego  ,  a  wszystkie  inne  są  preferencyjne.  Prowadzimy  renegocjacje  
w sprawie zadłużenia.  Idziemy w kierunku by maksymalnie  wykorzystać środki  na
inwestycje.  Chcemy  wykorzystać  środki  unijne.  Nowe  możliwości  są  takie,  że
możemy dostać pożyczki z Narodowego Funduszu. Ustawodawca widząc możliwości
pozyskania środków zapisem ustawowym stworzył możliwości zaciągania kredytów
nie  wchodzących  na  wielkość  parametrów  obciążających  budżet  gminy.  Należy
korzystać z tych kredytów. Zgadzam się z jedną rzeczą, że jeżeli będziemy realizowali
więcej zadań, to wtedy można skorzystać z opcji i nie spłacać części obligacji. 
Skarbnik  wyjaśnia iż  zadłużenie gminy sięga 30% dochodów i jest to bardzo istotny
wskaźnik  .  To  zadłużenie  jest  bezpieczne.  Kumulują  się  nam  spłaty,  ale  nie
przekroczymy tych 15% , ale w 2007 r.  zejdziemy na 7 %. Środki na spłatę będą.
Planowany kredyt jest niezbędny na zabezpieczenie środków własnych do skorzystania
ze środków unijnych. Renegocjacje spowodują wydłużenie okresu spłaty do 2010 r.
Uważa się iż nie powinniśmy zmieniać środków na inwestycję. Budżet opisywał tak
aby radni mogli go odczytać. R I O nie podnosiło nieczytelności budżetu. Budżet był
konstruowany  zgodnie  z  ustawą  .Środek  specjalny  występuje  przy  budowie  dróg.
Jednostki  budżetowe  nie  posiadają  środków  specjalnych  .  Również  nie  ma
gospodarstw pomocniczych. Rzeczywiście jest sporo określeń „pozostała działalność”
ale budżet tak zezwala.
Radny Żychlewicz  prosi wyjaśnienia, w budżecie- przyjęliśmy całą  kwotę 5 mln zł, a
miało być inaczej .
Burmistrz   wyjaśniając Przewodniczącemu Rady stwierdza iż jego też boli fakt, że nie
znalazło  się  środków  na  budowę  osiedla  socjalnego  .  Mamy  złożony  wniosek  
i jeżeli będzie rozpatrzony możemy do tego wrócić. Złożyliśmy wniosek do M O N 
o  przyjęcie  tych  obiektów  na  ulicy  Kubackiego  .  Najpierw  musi  być  majątek
przekazany do Agencji Mienia Wojskowego . Radnemu Borkowskiemu wyjaśnia iż
kwestia obiektu dla klubu Platan . Analizowaliśmy możliwość zrobienia w budynku
OHP . Patrzeliśmy na ul. Ogrodową .  Podjąłem działania żeby pozyskać tereny po
byłej jednostce wojskowej . Są to sprawy , które widzimy ale teraz naprawdę nie ma
możliwości. 
Radny Grobys   Zgadza się ,  że można mieć różne spojrzenia na jedną sprawę, ale
patrząc na sytuację w kraju nie wiadomo co nas czeka .
Przewodniczący Rady pyta się czy ktoś z Radnych chce zająć głos w sprawie budżetu.
Stwierdził iż są dwa wnioski:
Radnego Hasińskiego – o obniżenie zadłużenia i zmniejszenie zadań inwestycyjnych
do wykonania o kwotę 2.700.000 zł. oraz przesunięcia terminu wykupu obligacji.  
Radnego Nowickiego  - o włączenie do planu kanalizacji Zielonej Łąki.



(na sali znajduje się 19 Radnych  wyszedł  Radny Mariusz Sitnicki )
Przewodniczący Rady poddaję pod głosowanie wniosek Nowickiego .
Radny Nowicki przypomina o deklaracji Burmistrza .
Za wnioskiem Radnego Nowickiego głosowało 7 Radnych , przeciw 12 Radnych .
Przewodniczący Rady prosi o przegłosowanie wniosków (łącznie) Radnego Hasińskiego.
Radna Kałużna prosi, by jeszcze raz sprecyzować wniosek, chodzi o obniżenie zadań
inwestycyjnych?.
Przewodniczący  Rady  poddał,  za  zgodą  Radnego  Hasińskiego,  łącznie  jego  dwa
wcześniejsze wnioski. Za głosowało 6 osób, 1 wstrzymał się od głosu, przeciw było
12.
Burmistrz poprosił by głos zabrał Skarbnik 
Skarbnik  poinformował, że oprócz zmian, które referował na każdej komisji, wczoraj
rano wpłynęło pismo informujące iż Starostwo przekazało 75 tys. zł  na działalność
biblioteki . Prosi by kwotę tą dodatkowo ująć w budżecie po stronie dochodów . Rada
jednogłośnie wyraziła zgodę na naniesienie  poprawki .
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie budżet Miasta i Gminy Pleszew na rok
2004, z poprawkami. 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za , 6  przeciwnych i 1
wstrzymującym  się podjęła uchwałę  Nr XVIII/110/04 w sprawie budżetu Miasta  
i Gminy Pleszew na 2004 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu .

b)w  sprawie  cen  za  usługi  przewozowe  lokalnego  transportu  zbiorowego
świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z  o. o. na liniach komunikacji
miejskiej w Pleszewie.

Przewodniczący  Rady wyjaśnił  iż  w  tej  sprawie  jest  pozytywna  opinia   NSZZ
Solidarność , którą przedstawił zebranym .
Radny Marcin Sitnicki  stwierdził iż dokonał wyrywkowego wyliczenia i rzeczywiście
zgadzają  się  te  wyliczenia  .  Ma  dwie  wątpliwości.  Dlaczego  tak  wcześnie
podejmujemy tą uchwałę .  Chciałby znać realizację wniosków z 2003 r .  Nie miał
zastrzeżeń do podwyżek
Burmistrz  wyjaśnił  iż  odbyły się  dwa  spotkania.  Uzgodniono między innymi  dwa
dodatkowe  kursy  z  Suchorzewa  do  Piekarzewa.  Część  wniosków  udało  się
zrealizować  .  Stwierdza  iż  jest  to  partner  bardzo  solidny.  Proponuje  by  ceny  te
utrzymać.
Radny Sitnicki proponuje by te spotkania odbywały się w obecności Radnych.

 Rada Miejska poprzez głosowanie,  jednogłośnie 19 za podjęła uchwałę Nr
XVIII /111/04 w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
świadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z  o. o. na liniach komunikacji
miejskiej w Pleszewie.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

c) w sprawie przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu marki
Wartburg PZZ 3463.

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19 za) podjęła  uchwałę Nr
XVIII/112/04 w sprawie przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu marki
Wartburg PZZ 3463.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.



d)w sprawie  zmiany uchwały nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
21  stycznia  w  sprawie  utworzenia  gminnej  jednoosobowej  spółki  z  ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie.

 Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę Nr
XVIII/113/04 w sprawie  zmiany uchwały nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 21 stycznia w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

e)w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie do
wystąpienia  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  w  stosunku  do  burmistrza  Miasta  
i Gminy Pleszew zwykłego postępowania sprawdzającego o którym mowa w ustawie z
dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19 za) podjęła  uchwałę Nr
XVIII/114/04  w  sprawie  upoważnienia  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  
w  Pleszewie  do  wystąpienia  z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  w  stosunku  do
burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zwykłego postępowania sprawdzającego o którym
mowa w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

f)w sprawie przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na
wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta i  Gminy Pleszew na
okres od 01. 03 2004 do 28. 02. 2007.

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19 za) podjęła  uchwałę Nr
XVIII/115/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/86/2003 Rady miejskiej w Pleszewie
z  dnia  9.  12.  2003  roku  w  sprawie  przygotowania  i  przeprowadzenia  przetargu
nieograniczonego na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Miasta  
i Gminy Pleszew na okres od 01. 03 2004 do 28. 02. 2007.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

9. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady wraca do poprzedniej Sesji gdzie Radny Klak zgłosił wniosek
by Komisja Rewizyjna ujęła w planie pracy kontrolę przeprowadzonych przetargów.
Radny Nowicki stwierdził iż kiedyś radni obowiązkowo wchodzili w skład komisji.
My jako Rada nic na ten temat nie wiemy

            Radny Borkiewicz prosi o sprecyzowanie okresu jaki ma objąć kontrola.
Radny Klak proponuje by było to za I półrocze 2004 roku. 
Za wnioskiem głosowało 18 osób, 1 się wstrzymała.

Przewodniczący  Rady prosi  by  Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  z  materiałami
związanymi z absolutorium.
Radny Hasiński – czy jest  ogłoszony przetarg na prowadzenie Schroniska. Czy jest
wydane zarządzenie o audycie i audytorze.
Radny  Borkowski zwraca  uwagę  iż  na  ulicy  Lipowej  stoi  kolejny  opuszczony
samochód.
Przewodniczący Rady prosi Straż Miejską o zainteresowanie się tym pojazdem.
Burmistrz wyjaśnia  iż  przetarg może  być ogłoszony w m- cu  kwietniu  w sprawie
audytu ogłoszono, ze poszukujemy taką osobę.
Radny Cierniak wnosi o podjecie działań w sprawie ponownej klasyfikacji gruntów, 
z 22 wsi 6 wsi jest zadowalających. Pleszew znalazł się na liście bogatych wsi. Z tym



zaszeregowaniem się nie zgadza dlatego wnosi o przeprowadzenie tego badania, wiąże
się to dopłatami do rolnictwa. O szczegółach może powiedzieć na kolejnej sesji.
Radna Tymecka zgłasza wniosek o  wyrównanie odcinka drogi Przepadłe – Brzezie.
Radny  Żychlewicz prosi  by  pilnować  by  firmy  realizujące  zadania  zlecone  przez
Gminę robiła je porządnie. Również zgłasza iż w sytuacji tak wysokiego bezrobocia 
w Urzędzie i jednostkach podległych nie powinni pracować emeryci i renciści.
Z – ca Burmistrza wyjaśnia iż wystąpiono już o zmianę klasyfikacji gruntów.
Przewodniczący rady przedstawił pismo Pana Marcina Sitnickiego o rozpadzie Klubu
Centrum.
Radny Hasiński prosi  o  przekazanie  mu  aktualnego  budżetu  uchwalonego w dniu
dzisiejszym.

Na tym obrady Sesji zakończono.

Protokółowała:
Danuta Czapczyk 

              

 

 


