
PROTOKÓŁ NR XX/2004

z Sesji  Rady Miejskiej,  która odbyła się w dniu 27 maja 2004r. w sali  posiedzeń Urzędu
Miasta i Gminy.
Obrady Sesji rozpoczęto o godz.12,oo, a zakończono o godz.16,10.

Obecni : 

Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:

1. Pan Andrzej Sobczak Przedstawiciel KP Policji
2. Pan Jan Rowecki Prezes PK w PSp.z o.o.
3. Pan Stanisław Bonowicz Prezes PTBS
4. Sołtysi Wsi i Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik do 
    protokółu.
5. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy – lista obecności stanowi załącznik do protokółu.
6. Przedstawiciele prasy.

Otwarcia  XX  Sesji  dokonał  Pan  Mieczysław  Kołtuniewski  Przewodniczący  Rady
Miejskiej  stwierdzając,  że na stan 21 radnych w Sesji  uczestniczy 18 Radnych czyli Rada
spełnia warunki do obradowania.
Jednocześnie powitał Radnych i uczestniczących w obradach sesji Gości.

Przewodniczący Rady omówił porządek obrad. 
Stwierdził, że wpłynął wniosek od Burmistrza Miasta i Gminy z prośbą o ujęcie w porządku
obrad projektu uchwały w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu
Miasta i Gminy Pleszew i proponuje, by przyjąć to w pkt 9h.
W oparciu o wnioski Klubów oraz Komisji Rady w związku z nieprawidłowym i niepełnym
przygotowaniem materiałów  wnosi  o  skreślenie  z  porządku  obrad  pkt  8  „Budownictwo  
i sprawy mieszkalnictwa na terenie Miasta i Gminy Pleszew.”
Radny Marcin Sitnicki prosi o wyjaśnienie co się dzieje z projektami uchwał w sprawach
włączenia go w skład Komisji  Integracji Europejskiej i Regulaminu Etyki Radnego,  które
przedstawił Przewodniczącemu Rady, jak również projektem uchwały w sprawie wyjazdów
zagranicznych przedłożonego przez Radnego Mariusza Sitnickiego.
Przewodniczący Rady  wyjaśnił, że udzielił odpowiedzi na pisma złożone przez obu Radnych
informując ich o podjętych działaniach. Stwierdził iż otrzymał już opinię Radców Prawnych
w sprawach projektów uchwał  i  będą one tematem kolejnego spotkania Szefów Klubów  
i uwzględniony w porządku obrad.
Radny Klak proponuje zdjąć z porządku obrad pkt 9a „wyrażenie opinii w sprawie wniesienia
udziałów do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” gdyż uważa iż ma on
powiązanie z pkt 8 , który proponuje się skreślić.
Burmistrz Miasta i Gminy  stwierdza, że nie widzi problemu by zdjąć ten punkt tylko prosi by
pamiętać, że jest to poprawka do budżetu i żeby nie było zastrzeżeń.
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wnioski  o  zdjęcie  z  porządku  obrad
następujących punktów:
Pkt  8  -  za wnioskiem głosowało 18 Radnych (jednogłośnie)
Pkt  9a – za wnioskiem głosowało 18 Radnych jednogłośnie)
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18  Radnych  (jednogłośnie)  głosowało  za  ujęciem  do  porządku  obrad  uchwały  o
wyborze banku.

Rada Miejska po rozpatrzeniu  wniosków poprzez  głosowanie 18 za  (jednogłośnie)
uchwaliła następujący porządek obrad:
1.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu Nr XIX z dnia 16 kwietnia 2004r.
4.Interpelacje radnych.
5.Odpowiedzi na interpelacje.
6.Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
7.Działalność kulturalna i sportowa w mieście i gminie jako czynnik aktywizujący 
   mieszkańców.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r,
b)ulg w podatku od nieruchomości,
c)warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi  
   opiekuńcze oraz warunki częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 
   ich pobierania,
d)przyjęcia darowizny przez Miasto i Gminę Pleszew od Wojskowej Agencji 
   Mieszkaniowej,
e)zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
  2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
   Pleszew, 
f)przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew,
g)wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

9.Sprawy różne.

Do pkt.3 Przyjęcie protokółu Nr XIX/2004 z dnia 16 kwietnia 2004r.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła protokół Nr XIX/2004r. z dnia 16 kwietnia 2004r.

Do pkt 4 Interpelacje radnych:

1.Radny  Tomasz  Kuberka   złożył  zażalenie  na  ręce  Przewodniczącego  Rady w  sprawie
udzielania  odpowiedzi  na składane interpelacje.  Stwierdził,  że  aby otrzymać zadawalającą
odpowiedź  na  interpelację,  trzeba  kilkakrotnie  na  ten  sam temat  pisać.  Uważa,  iż  jest  to
dezinformacja, a nie informacja radnego.
Przewodniczący Rady  stwierdził, że rozumie rozgoryczenie Radnego i proponuje żeby  swoje
uwagi zgłosił na ręce Szefa Klubu. Uwagi te przedstawione zostaną  na wspólnym spotkaniu
Szefów Klubów z Przewodniczącym i wtedy będą rozpatrzone.
2.Radny Jan Ptak interpelował w sprawie: 
- drogi osiedlowej przylegającej do ul. Królowej Jadwigi,
- kotłowni przy ul. Wareńczyka zasilanej gazem
3.Radny Andrzej Borkowski zgłosił interpelacje w sprawie: 
- zmiany lokalizacji przystanku na ul. Warneńczyka, 
- ulicy Modrzewskiego, 
- tworzenia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
( na sali obecnych jest 19 Radnych – przybył radny Mariusz Sitnicki)

4.Radny Włodzimierz Grobys interpelował w sprawie:
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 - oznakowania ul. Lipowej.

5.Radny Tomasz Klak zgłosił interpelacje w sprawie: 
- przebudowy – modernizacji Placu Wolności im. Jana Pawła II,
- wniosku do Energetyki Kaliskiej S.A.

6.Radny Tadeusz Żychlewicz  zgłosił interpelacje w sprawie:
-  ziem sołeckich,
- prowizji od kwot  jakie wpłacają rodzice na ubezpieczenia swoich dzieci w szkołach i    
  przedszkolach podległych UM,
- nie przygotowania UM do nowych wypłat jakie nałożyła na urząd ustawa.

7.Radny Zbigniew Nawrocki interpelował w sprawie:
- prac porządkowych przy ul. Kolejowej,
- oznakowania ulic.

8.Radny Marcin Sitnicki zgłosił interpelację w sprawie: 
- finansowania organizowanego w ramach Dni Pleszewa koncertu Maryli Rodowicz

9.Radny Mariusz Sitnicki interpelował w sprawie: 
- narzucania usług PTBS w zakresie zarządu nieruchomościami.

10.Radny Stanisław Cierniak zgłosił interpelacje w sprawie: 

-  zmiany statutu Rady Miejskiej w Pleszewie,
- umieszczania w porządku obrad sesji punktu dotyczącego omawianych projektów,  
   wniosków  i  uchwał  wypracowanych  na  poszczególnych  Komisjach  nie  będących  
   w materiałach sesyjnych oraz również projektów rozwiązań wskazanych przez Komisje,
- przejścia dla pieszych oraz oznakowania świetlnego przejścia z ewentualnością otwarcia  
   ulicy Drobnika od ul. Poznańskiej,
- modernizacji Rynku

11.Radny Wajsnis  interpelował w sprawie:
- wydzielenia terenu w pobliżu osiedla pod plac zabaw w Kowalewie

Radny Mariusz Sitnicki prosi o wyjaśnienie czego dotyczy wniosek Radnego Cierniaka. 
Przewodniczący Rady wyjaśnia, że każdy radny ma prawo zgłosić interpelację.
 
12.Radny Mieczysław Kołtuniewski  zgłosił interpelację w sprawie:
- zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z ulicy Zachodniej i włączenia się do ruchu w ulicę   
   Poznańską

13.Radny Ryszard Borkiewicz  w nawiązaniu do interpelacji Radnego Kołtuniewskiego 
  - zgłosił interpelację w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na całej długości 
     ulicy Zachodniej.
Radny Cierniak  stwierdza iż on uważa, że każda interpelacja jest zleceniem dla Burmistrza
i nie rozumie uwag Radnego Sitnickiego.

Do pkt 5 Odpowiedzi na interpelacje:
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Burmistrz  Miasta  i  Gminy  stwierdził,  że  Radny Kuberka  ma  problemy ze  zrozumieniem
odpowiedzi  na  interpelacje.  Zapoznał  Radnych  z  interpelacją  Radnego  Kuberki  oraz
przedstawił odpowiedź jaką udzielił Radnemu.
(na sali obrad obecnych jest 20 Radnych – przybył Radny Sławomir Pisarski)
Radny  Ptak  sprawa  nieodpłatnego  przekazania  kotłowni  w  użytkowanie  Spółdzielni
Mieszkaniowej lub w użytkowanie na okres 10 lat. Pragnie przypomnieć, że przed kampanią
wyborczą dużo mówiło się o tej kotłowni i padło wiele zastrzeżeń i zarzutów głównie pod
adresem miasta a głównie Burmistrza, że tą kotłownię wybudowano bez zgody mieszkańców,
że jest droga, bo kosztowała ponad 2 miliony zł. Padały zarzuty mówiące o tym, że miasto
będzie dopłacało z tego tytułu, że wzrosną opłaty o 50% a nawet o 100%, a okazało się, że po
niecałym  roku  obniżono  stawki  za  dostawę  ciepła  o  16,1%.  Są  to  dane  Spółdzielni  
i członkowie Spółdzielni ponoszą niższe koszty. Również decyzją przekazałem bezpłatnie na
rzecz  spółdzielni  pewne  węzły,  które  udało  się  zmodernizować.  Całkowicie  popieram
wniosek i postaram się przygotować na najbliższą sesję, jeżeli nie na czerwcową bo możemy
nie  zdążyć,  gdyż wymaga ona  pewnych opinii  specjalistycznych,  to  na  sesję  wrześniową
stosowną uchwałę w tej  kwestii.  Mam nadzieję,  że  ci  radni  którzy w kampani  wyborczej
mówili  o tej kotłowni poprą tą uchwałę.
Sprawa budowy drogi Królowej Jadwigi. Jest to droga gminna, całkowity projekt był zrobiony
przez  miasto,  Spółdzielnia  Mieszkaniowa rozpoczęła  roboty modernizacyjne na wysokości
kotłowni chcąc zrobić wjazd i zamierza to robić, jeżeli będzie stosowny wniosek to spróbuje
przedłożyć propozycję do budżetu, ale dopiero na 2005r. W tym roku takiej możliwości już
nie ma.
Radny Borkowski – miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, całkowicie się z tym
zgadzam.  Przy  projektowaniu  –  modernizacji  Rynku  będę  o  to  wnioskował.  Również
będziemy wnioskowali by przy ul. Poznańskiej też to przewidzieć, może to być przy Poczcie
gdyż jest tam szerszy chodnik. Sprawa trzecia przystanek      przy ul. Wareńczyka. Musimy to
sprawdzić, jakie są możliwości. Na dzień dzisiejszy nie potrafię odpowiedzieć.
Radny Grobys – kwestia ul. Lipowej, jest to droga powiatowa, omawialiśmy to na Komisji
Budżetowej.  Z  wieloma  wątkami  się  zgadzam,  Straż  Miejska  sprawdzała,  rzeczywiście
rolnicy  jeżdżący ciągnikami  płacili  mandaty.  Będziemy  wnioskowali  o  dokonanie  takich
zmian  by  były one  spójne  dla  całego  obszaru,  ale  z  drugiej  strony żeby wyeliminowały
przejazd przez miasto samochodów ciężarowych.
Radny Klak – energetyka – wystąpimy z takim wnioskiem do Energetyki w imieniu władz
miasta. Plac Wolności – od 1990r. nic się nie robiło,  kiedy zdjęto tablice nie było żadnej
koncepcji,  pomysłu. Dopiero inicjatywa Radnych nadania temu Placowi im. Jana Pawła II
spowodowała,  że  postanowiliśmy kompleksowo zabrać  się  za  działanie  i  żeby częściowo
spróbować odnowić ten plac.  Wspólnie z władzami Starostwa, którzy są właścicielami ul.
Podgórnej, trwa tam w tej chwili wymiana chodnika i krawężnika na koszt Starostwa. Resztę
robimy my w ramach odnowienia.. Natomiast powstał problem co zrobić z tym pomnikiem.
W związku z tym, że pomnik przedtem służył innemu celowi postanowiliśmy zorganizować
spotkanie i zaprosiliśmy wszystkie organizacje kombatanckie działające na naszym terenie,
przybyły bardzo licznie,  bo dwie osoby reprezentowały każdy związek.  Po bardzo długiej
dyskusji ustaliliśmy, że pomnik ten powinien pozostać za zgodą tych ludzi, że powinny być
zmienione  zapisy  i  nazwy.  Ustalono,  że  będzie  tam  jeden  napis  następującej  treści
„Wszystkim którzy walczyli, cierpieli i ginęli za wolność”. Zaś z drugiej strony w związku 
z tym, że był wniosek o nadanie imienia Jana Pawła II, po długich konsultacjach w których
uczestniczył Proboszcz Parafii Zbawiciela doszliśmy do wniosku, że na drugiej części tego
pomnika powinien być napis następującej treści,  są to słowa Jana Pawła II „Wolności  nie
można  tylko  posiadać,  nie  można  jej  zużywać,  trzeba  ją  zdobywać  i  tworzyć”.  Są  to
uniwersalne zapisy, które będą tam umieszczone. Stwierdza, że w konsultacjach uczestniczyły
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wszystkie zainteresowane organizacje społeczne. Przewodniczący Rady prowadził konsultacje
z szefami Klubów i na Dni Pleszewa planujemy uroczyste otwarcie tego placu.
Przewodniczący Rady  stwierdza  iż  chce  w pełni  udzielić  odpowiedzi  Radnemu Klakowi.
Faktycznie przy Placu Wolności jest jeden budynek zamieszkały przez 269 pensjonariuszy  
i  180 pracowników i wszyscy wyrazili  pozytywną opinię w tej  sprawie. Konsultacje w tej
sprawie prowadził Ksiądz Grobelny.
Radny  Żychlewicz  –  sprawa  ziem  sołeckich.  Tego  nie  można  rozwiązać  uchwałą  Rady
Miejskiej  ponieważ  jest  to  pewne  porządkowanie  gruntów  i  wiele  jest  już  gruntów
uporządkowanych. Ustalono ostateczny termin przejęcia tych gruntów zarówno sołeckich jak i
nauczycielskich  na  koniec  sierpnia  br.  Po  zakończeniu  tych  prac  przedstawię  Radzie  jej
wyniki.
Również sprawa prowizji za ubezpieczenie dzieci. Nie jest to kompetencja rady. Na koniec
miesiąca  maja  będzie  zestawienie  i  pełna  informacja  jak  wygląda  to  w  poszczególnych
szkołach. W Zespole Szkół Publicznych Nr 2 całość prowizji jest przekazywana na Komitet
Rodzicielski,  czyli na cele szkolne. Sprawa nowych opłat  za świadczenia socjalne.  Jest  to
nieprawda,  pracownicy  MGOPS  pracują  po  godzinach  i  w  wolne  soboty  przychodzą  
i przyjmują wnioski. Ale jest kompletny brak zainteresowania, przychodzi np. jedna osoba czy
też dwie. My do wypłacania tych świadczeń jesteśmy przygotowani. Nie jest winą miasta, że
ustawodawca, a wiec posłowie przewidzieli, że ci którzy teraz złożą wnioski będą mieli je
wypłacone dopiero 15 czerwca. Nie możemy tego zrobić. Jest ustawa i ona obowiązuje.
Radny  Nawrocki  –  nie  umiem  dokładnie  wyjaśnić,  sprawdzimy  i  udzielę  wyczerpującej
odpowiedzi.  Kwestia  znaku  na  ul.  Stolarskiej.  Na  ten  temat  dyskutowaliśmy  z  Radnym
Żychlewiczem na Komisji  Budżetowej. Ten znak tam był, tylko został odnowiony. Należy
przemyśleć czy jest on tam potrzebny. Przyjmujemy ten wniosek i będziemy to robić, również
znaki na Starym Targowisku.
Teren po PKP – do tej pory nie jesteśmy właścicielami terenów PKP. Wszystkie wnioski  
o  komunalizację  mienia  zostały  przekazane  do  Wojewody.  Czekamy  na  decyzję.
Porządkowanie  terenu  nic  nas  nie  kosztowało,  gdyż  robione  to  było  pracami  robót
publicznych. Może jakieś drobiazgi były,  ale odpowiem precyzyjnie na piśmie na to pytanie.
Zgadzam  się,  że  nie  Burmistrz  organizuje  ten  koncert  ale  miasto.  Plakaty  przygotowuje
organizator,  zwrócę  uwagę  i  poproszę  żeby  dokonać  zmiany.  Poproszę  by  z  estrady
poinformowano, że organizatorem jest Miasto i Gmina. Nie mam plakatu przed sobą i nie
wiem jak  tam faktycznie  jest,  ale  korzystam z  okazji  i  zapraszam wszystkich radnych na
koncert Maryli Rodowicz.
Pan Marcin Sitnicki  -  nieprawdą jest,  proszę sprawdzić  w ustawie o najmie lokalu,  która
wyraźnie  określa  określane  zachowanie.  Wystarczy  inicjatywa  tych  ludzi.  Ta  ustawa
precyzyjnie to określa. Aktem wyższego stopnia jest ustawa i ona obowiązuje, a jeżeli jest taki
zapis to jest on nieprawidłowy.
Przewodniczący Rady proponuje by sprawą zajął się Wydział Prawny.
Burmistrz wyjaśnia  Radnemu  Cierniakowi  w sprawie  modernizacji  Rynku.  Dyskusja  była
bardzo szeroka. Były różne warianty. Ostateczny projekt ma zapaść do końca tego miesiąca.
Jutro o godzinie 10 będą dokonywane ostateczne ustalenia w gronie naszych pracowników 
i  jest  wypracowany  pewien  środek,  myślę,  że  zadowalający  wszystkich.  Najbardziej
zadowoleni  są  Zrzeszenie   Handlu,  Izba  Gospodarcza  i  Cech,  którzy wyrazili  pozytywną
opinie.
Sprawa przejścia z  ulicy Drobnika w stronę Starostwa wystąpimy do Generalnej  Dyrekcji
Dróg.
Radny Cierniak wnioskuje żeby pewne wnioski były omawiane na Sesji Rady Miejskiej. O ile
one będą, to musi być zapis zmiany w statucie i to jest kompetencja Rady, a nie Burmistrza. 
Wniosek  Radnego  Wajsnisa  jest  zasadny  ale  musimy  sprawdzić  jakie  będą  możliwości
wykonania  i  w jakim czasie.  Pan  Radny Kołtuniewski  i  radny Borkiewicz  wystąpimy do
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Generalnej Dyrekcji Dróg, po wycięciu drzew widoczność się poprawiła i bezpieczeństwo, ale
kwestia  płynności,  ona  się  jeszcze  pogorszy  w  momencie   zakończenia   budowy  ulicy
Gdańskiej. Nie potrafię odpowiedzieć na wszystkie pytania, przeanalizuję to i dam odpowiedź
na piśmie.
Radny Kuberka prosi Przewodniczącego o zbadanie sprawy i wyraził swoją opinię w sprawie
odpowiedzi na interpelację.
Burmistrz  prosi o dokonywanie oceny obiektywnej.
Radny  Żychlewicz-  przedstawił  oświadczenie  w  imieniu  swojego  Klubu.  Oświadczenie
stanowi załącznik do protokółu.
Stwierdza iż chciałby przedyskutować sprawę alimentów, nie zna sprawy szczegółowo ale zna
sprawę od strony osób, które na te alimenty czekają. Tych ludzi nie interesuje czyja to wina,
dla nich władzą jesteśmy my. Zadałem pytanie w formie wniosku czy nie możemy wyłożyć
innych pieniędzy tych samych podatników zanim tamte środki dotrą.
Radny Borkowski  w nawiązaniu do interpelacji Radnego Cierniaka. Jest bardzo zaskoczony
tą  interpelacją  w  sprawie  ul.  Drobnika.  Mieszkańcy na  pewno  są  przeciwni  tym nowym
propozycjom takie interpelacje trzeba konsultować z mieszkańcami.
Burmistrz  w odpowiedzi na wniosek Radnego Żychlewicza stwierdza iż na początku lat 90
niechlujne działania spowodowały to, że nie dokończono likwidacji tego pomnika, trzeba było
go zlikwidować całkowicie i byśmy dzisiaj tego problemu nie mieli  a zabieranie głosu wtedy
kiedy się było radnym i nie dokończyło się dzieła jest żenujące. Przez 14 lat nie było żadnego
programu zagospodarowania, nie przedstawił żadnej koncepcji. Dzisiaj gdy taki program jest
w oparciu o porozumienie społeczne, mieszkańców, organizacje społeczne i kościoła to się je
krytykuje.
Radny Nowicki  prosi o skończenie dyskusji na temat Placu Wolności, bo idea sama piękna
mogłaby na tym bardzo ucierpieć.
Rany Nawrocki stwierdza iż Burmistrz nie ma racji mówiąc iż przez 14 lat nie było koncepcji
na zabudowanie placu. Plan taki znajduje się w ratuszu i można było go zrealizować.
Przewodniczący Rady prosi  o  zakończenie  dyskusji  na  ten  temat.  Uważa  iż  jest  to  wola
wspólna.  Nie  można  mówić,  czy  jedna  strona  lepiej  wiedziała  czy  gorzej  wiedziała.
Społeczeństwo na to oczekiwało. Prowadzono wiele rozmów, nie były to łatwe rozmowy  
z tymi ugrupowaniami, doszliśmy do wspólnego konsensusu i strona kościelna uznała, że to
co Papież robi, to to powinno również się w tym momencie znaleźć. Rzeczywiście powinno
zadowalać Pleszewian, w momencie kiedy my temu człowiekowi,  tu na tej  sali  nadaliśmy
honorowe odznaczenie i  to  powinno wyczerpywać temat.  Papież na pewno nie będzie  się
gniewał,  że  umieściliśmy jego słowa,  tym bardziej,  że  wybaczał,  wybacza i  różne rzeczy
czyni. I będzie wiedział gdyż tą informację osobiście przekażę.

Do pkt.6 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Radny Klak prosi o wyjaśnienie Zarządzenia Nr 215 kto jest nabywcą tej działki.
Burmistrz wyjaśnia iż działka była wystawiona na przetarg i w I i II przetargu nie wpłynęła
żadna oferta. W formie bezprzetargowej wpłynęła jedna oferta na kwotę 75 tys. zł. W wyniku
negocjacji wszedł drugi oferent i została sprzedana za kwotę 150 tys. zł. Kupił ją mieszkaniec
Pleszewa Pan Białas.

Do pkt. 7 Działalność kulturalna i sportowa w mieście i gminie jako czynnik aktywizujący
mieszkańców.
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Radny  Andrzej  Borkowski  Przewodniczący  Komisji  Oświaty  stwierdził,  iż  odnosi  się
wrażenie, że przedstawiony materiał jest wyczerpujący i dobry i pokazuje szerokie spektrum
całej działalności kulturalnej i sportowej. Dzisiaj mamy do tych materiałów uzupełnienie co
świadczy, że  tych materiałów jest  więcej.  Sprawozdanie  na  pewno by było obszerniejsze
gdyby były większe środki finansowe przeznaczone na działalność kulturalną oraz sportową.
Jeżeli  chodzi  o  realia  dzisiejszej  rzeczywistości  to  są  takie,  że  środki  są  ograniczone  i
uwarunkowane od możliwości budżetowych miasta i gminy. W związku z tym nasuwa się
pewien wniosek ażeby dyrektorzy w jeszcze większym stopniu byli menedżerami, którzy by
szukali dodatkowych źródeł finansowania ze środków poza budżetowych, a więc opracowując
i  pisząc programy, projekty, które są  źródłem dodatkowych dochodów dla tych instytucji.
Należałoby zorganizować szkolenia  dotyczące pisania projektów, programów przy pomocy
Urzędu Miasta i Gminy. Dużą pomocą była i jest współpraca międzynarodowych rejonów,
zwłaszcza  programy  bliźniacze.  W  zintegrowanym  programie  operacyjnym  rozwoju
regionalnego także znaleźć można środki na wsparcie edukacji pracowników samorządowych.
Radny Klak  stwierdził iż w informacji o działalności kulturalnej jest informacja o budynku
Poznańska  35.  Mówi  się  o  tym  budynku,  że  nadaje  się  do  kapitalnego  remontu,  jest
propozycja  zawarta   w  tej  informacji  by  może  ten  budynek  przekazać  do  zasobów
mieszkaniowych miasta i gminy. Uważa iż należy rozważyć fakt by przeznaczyć go w części
lub w całości do sprzedaży, niż ponosić zdecydowanie wysokie koszty jego remontu.
Marcin  Sitnicki  prostuje  informację  podaną  w  tym  opracowaniu.  DKF,  którego  jest  on
współtwórcą działa od czerwca 2002r., a nie jak podano w informacji od stycznia 2004r.
Radny Nawrocki   stwierdza,  iż  dzięki  Radnemu  Susce  LZS rozpoczęły swą  działalność.
Chciałby  zaapelować  do  Radnych  by  przy  nowelizacji  budżetu  niekoniecznie  tego,
przeznaczyć pewne środki na działalność kół LZS. Nie chodzi tu o duże pieniądze ale żeby te
drużyny ubrać, myślę tu o kwocie 1000zł. na koło. Pozwoliłoby to tym stowarzyszeniom jakoś
się zaprezentować. Na pewno szukają sponsorów ale pozwoliłoby to na rozruszanie tych kół.
Pozwoli to na odciągnięcie tej młodzieży od budki z piwem.
Radny Suska – sport wiejski to przeważnie piłka nożna. Wszyscy od kilku lat zawodnicy są
ubezpieczeni.  Początkowo były 4 drużyny, później  8  i  prawie cała  gmina  zrzeszona  jest  
w tych kołach. Boli mnie zakończenie sezonu rozgrywek, mamy sezon letni i jesienny. Przez
10 tygodni chłopcy w drużynach walczą. Zakończenie sezonu przypada w okresie jesiennym.
Chodzi o to żeby to zakończenie było w obiekcie zamkniętym. By miało charakter oficjalny,
przy kawie i ciastku. W budżecie jest sporo środków na sport, a tylko 1%0 przeznaczony jest
na sport wiejski. Proponuje by wesprzeć ten sport pomocą trenerską tych zawodników.
( Na sali jest 21 radnych – przybył Radny Jakóbczak)
Chciałby  oficjalnie,  publicznie  podziękować  Panu  Kazimierzowi  Nowickiemu  za  jego
ogromne  zaangażowanie.  To  on  nagłaśnia  działalność  LZS.  Uważa  iż  tego  człowieka
należałoby w jakiś sposób uhonorować gdyż człowiek ten pracuje całkowicie społecznie.
Radny Borkowski  – to  co  pamięta  z  historii  to  kiedyś planowano by stworzyć kompleks
obiektów kulturalnych w rejonie ulic  Bogusza – Poznańska. Trzeba się zastanowić czy nam
się opłaca to sprzedać. Co z organizacjami które tam się mieszczą. Dom Kultury powinien
większe starania wkładać w utrzymanie tego budynku, ale muszą iść za tym środki. Uważa iż
sport  otrzymuje  zbyt małe  środki,  na  basenie  wygląda już  lepiej,  ale  stadion  –  kompleks
sportowy jest nie dofinansowany ale takie są realia.
Radny  Grobys  uważa  iż  ma  porównanie  do  Krotoszyna  i  Jarocina.  Pleszew  przeznacza
większe  pieniądze  na  sport.  W  informacji  brakuje  strony  finansowej  naszych  jednostek,
ponieważ  oni  prowadzą  działalność  dochodową.  Apeluje  do  nauczycieli  o  korzystanie  
z naszego kina. Oglądajmy lektury w Pleszewie. Więcej środków nie możemy przeznaczyć na
sport  i  kulturę,  należy  wprowadzać  program  oszczędnościowy.  Trzeba  się  przyjrzeć  tym
środkom, które się wydaje.  Kiedyś mieliśmy drużynę koszykową,  a obecnie praca została
odłożona, trzeba od nowa rozpocząć pracę z dziećmi i młodzieżą.
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Radny Kołtuniewski-   temat jest taki, działalność kulturalna i sportowa w mieście i gminie
jako czynnik aktywizujący mieszkańców. Nie chciałbym żeby z tej sali, którzy są tu obecni
wyszli  i  powiedzieli,  że zajmujemy się wyczynem oraz szukaniem pieniędzy. Chodzi  o to
żeby każdy z nas uprawiał jakiś sport. Myśmy założyli sobie w programie, a skoro jesteśmy 
w Europie to musimy zauważyć, że  tamten czynnik aktywizujący mieszkańców w różnych
działaniach  jest  bardzo  wysoki.  Zresztą  to  był  dowód  od  lat  90,  kiedy  przyjeżdżali  tu
mieszkańcy  ze  Spanengergu,  jak  oni  się  jednoczą  w  grupach,  w  stowarzyszeniach  jak
aktywizują  się  kulturalnie  i  sportowo i  celem tego jest  z  jednej  strony na  pewno,  że  ten
wyczyn  i  kluby,  działalność  nasza,  ale  to  przede  wszystkim  ta  działalność  masowa  te
stowarzyszenia się aktywizują, jak się ożywia mieszkańców i włącza w to życie, a więc te
chóry, orkiestry, również dla emerytów i  rencistów,  różne dziedziny sportu.  Tu występuje
sport  jako czynnik aktywizujący. Chodziłoby tu o to żebyśmy o tym mówili.  Ja sądzę, że
skoro nie ma dyskusji w tym kierunku to oznacza, ze wszystkie komisje oceniły pozytywnie,
że  mamy  wystarczającą  ilość  chórów  ,  organizacji  i  bardzo  dużą  ilość  mieszkańców  
w mieście i gminie, którzy tym się zajmują. Jeżeli tak, to rzeczywiście sukces jest duży ale
przecież tak nie jest. Organizacje te wymagają pomocy i tej pomocy oczekują od nas - Urzędu

i Rady bo ten etap gospodarczo – finansowy nie jest tak dobry. Dobrze, że mówimy o klubach
bo powiemy, że OSiR powinien mieć jeszcze jakąś ligę. Takim działaniem  mieszkańców nie
pozyskamy to, że paru ludzi przyjdzie obejrzeć zawody to żaden wynik. Dlatego też nasze
działania powinny iść w kierunku masowości, pozyskiwanie ludzi,  tych którzy będą  mieli
coraz więcej czasu. Podobnie tak działa się w  Europie i tym powinniśmy się zająć. Jest sporo
towarzystw, które dobrze działają,  może  nie  wszystko tu  powiedziano.  Są to chóry, które
borykają się z trudnościami, a prowadzą swą działalność, rozwijają się, pozyskują nowych
członków, Harmonia czy Lutnia, czy przy Szkole Muzycznej czy też przy Liceum. O którym
mówimy, że to  nie nasz,  ale który też  powinniśmy na pewnym etapie wspomagać. Nasze
instytucje działające na rzecz kultury jak biblioteka czy Dom Kultury, z jednej strony możemy
powiedzieć, że jest to ogrom pracy, masowość zachowana, ilość imprez, jak to czytamy. Ale z
drugiej strony jest potrzeba bazy. Tutaj Radny Klak zgłosił wniosek, że najlepiej sprzedać ale
rodzi się pytanie czy dla tej  naszej działalności,  która ma być bardzo szeroka my tą bazę
mamy tak wystarczającą czy nie powinniśmy dbać o to, zamiast sprzedawać. Mówimy, że to
jest duża kwota ale to od razu się tak nie zniszczyło, a więc po prostu w odpowiednim czasie
trzeba o to dbać i o obiekty kulturalne i obiekty sportowe. Bo mimo, że sala sportowa przy
szkole  Nr  1  nie  tak  dawno  oddana  do  użytku,  jeżeli  będzie  ona  nieodpowiednio
przygotowana,  na  ten  cel  nie  będzie  się  zbierało  środków to  za  trzy  lata,  będzie  trzeba
przeprowadzić remont kapitalny. Wtedy Rada Miejska powie, że  salę należy sprzedać gdyż
nie warto jej remontować. Przecież Poznańska i Bogusza to miało być centrum kulturalne ale
najpierw o  tę  bazę  trzeba  dbać.  Może  dojść  do  tego że  i  Ratusz  trzeba  będzie  sprzedać.
Niedawno  byliśmy  w  Westerstede  i  tam  sesje  odbywają  się  w  lokalach,  na  sali  
z mieszkańcami. Odbywają się spotkania w terenie. Ale najwięcej nam chodzi o aktywizację
społeczeństwa i skoro nikt nie protestuje na tej sali to znaczy, że ten cel osiągnęliśmy.
Burmistrz –  w tej dyskusji wyszło kilka wątków. Pierwszy wątek poruszył radny Klak i po
nim  Przewodniczący.  Postaramy  się  szybko  aby  wyliczyć  jakie  koszty  potrzebne  są  do
włączenia Poznańskiej 35 do kompleksu kulturalnego i co zrobić wtedy z tymi organizacjami
kombatanckimi,  które  mają  tam  swoje  siedziby.  Ile  należy  dokonać  nakładów.  Należy
wypracować kierunki w jakich należy pójść. Problem drugi to środki na sport i kulturę, one są
porównywalne w stosunku do innych miast. Zgadzam się, że należałoby przekazywać więcej
środków na sport wiejski, ale proszę zwrócić uwagę, że od paru lat działa 12 LZS i ponadto
oprócz  tego,  że idą pewne środki  z  budżetu  na ubezpieczenie zawodników to jeszcze  idą
środki  z  Rad  Sołeckich.  Prawie  wszystkie  Rady  Sołeckie  przekazały  środki  na  LZS,
pomagamy remontować boiska, a w Zielonej Łące właściciel pola na którym urządzone jest
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boisko zwolniony jest  z  podatku.  Może tych środków jest  za mało,  ale  nie zgadzam się  
z  Radnym Suską,  że  jest  tylko  1%0.  Ponieważ  jest  prowadzona  bardzo  aktywna  praca  
w szkołach wiejskich. Najlepsi uczniowie z tych szkół trafiają do OSiRu. Zgadzam się, że na
pewno tych środków jest zbyt mało. Ciekawym pomysłem jest by tymi drużynami zajął się
OSiR chociaż w powiecie jest specjalna komórka do tych spraw, ale my musimy dbać o nasze
LZS  i  wniosek  ten  całkowicie  przyjmuję.  Chciałem  poinformować,  że  na  naradzie
kierowników jednostek  zlecę  im zadanie  by przygotowali  wnioski  o  środki,  które  można
uzyskać  z  Unii  Europejskiej.  Problem  jest  budowy  obiektu  sportowo  –  rekreacyjnego.
Mówiliśmy o hali, basenie, kręgielni. Wydaje się, że potrzeby co do sal gimnastycznych są
zaspokojone. Należy przeanalizować i rozważyć potrzeby, ale na pewno duży obiekt z salą
gimnastyczną, basenem i kręgielnią przydałby się mieszkańcom miasta.
Radny Nowicki stwierdza, iż z wielu tu słusznie zabranych głosów, głosy te mogłyby dotknąć
OSiR, że zbyt mało robi w sprawie LZS, że opieka jest zbyt mała. Przecież OSiR nie ma
wydzielonych środków dla LZS. Muszę powiedzieć, że organizując drużynę w Zielonej Łące
spotkaliśmy się z dużą życzliwością  i pomocą ze strony OSiR. Nie finansową ale rzeczową. Z
uznaniem musze powiedzieć o współpracy z OSiR - em . Popieram wniosek Radnego Suski o
pomoc fachową trenerską  chociaż  raz  w tygodniu.  Również  Przedsiębiorstwo Komunalne
nam pomogło przy organizacji boiska. Również jest za tym by w jakiś sposób uhonorować za
zaangażowanie w działalność na rzecz sportu ludowego Pana Kazimierza Nowickiego.
Radny  Pisarski  cieszy  się,  że  po  wyjeździe  do  Westerstede  wyciągnięto  jakieś  wnioski.
Przewodniczący mówił, że tam sesję odbywają się w terenie, co rusz w innych lokalach. My
takie lokale mamy, są to świetlice. Inne imprezy też by można organizować w świetlicach  
a nie w Acwadorze. Wiem, że te świetlice mogłyby być budowane przy szkołach. Trzeba się
zastanowić  czy  kłaść  duże  pieniądze  w  Rynek  czy  nie  pobudować  przy  szkole  
w Lenartowicach sali  gimnastycznej.  Apeluję do kolegów radnych wiejskich,  żeby zacząć
myśleć o wsi. Nie do pojęcia jest żeby ze środków wiejskich nie można przekazywać środków
na Komitet  Rodzicielski.  Przykre jest,  że nikt  z osób kompetentnych nie wziął  udziału w
zebraniu wiejskim w Rokutowie.
Przewodniczący Rady pyta się kto był organizatorem i kto został zaproszony na to spotkanie.
Radny Pisarski  uważa iż  takie  spotkanie było żenujące.  Nie było nikogo kompetentnego  
z Urzędu.
Przewodniczący Rady  stwierdza,  iż  w Westerstede  organizuje  się  sesję  3-4  razy w roku.
Stwierdził, że kręglarze wiele robią sami by wybudować nowy obiekt. Szukają środków by tę
inwestycję rozpocząć. Czynią starania o środki z Unii Europejskiej. W Lenartowicach też tak
można  zrobić.  Jeżeli  wieś  chce  by  u  nich  zorganizować  takie  spotkanie,  to  mieszkańcy
organizują je. W Westerstede są grupy ludzi, którzy sami przygotowują to spotkanie i również
finansują. Proszę znaleźć tą grupę ludzi, która chciałaby takie spotkanie zorganizować. Kiedyś
tak było, ale tej grupy ludzi już nie ma. Trudno żeby takie spotkania organizował Burmistrz w
świetlicy. Nie ma kucharek w Ratuszu i Burmistrz musi zlecać organizowanie tych spotkań na
innych  zasadach.  Również  wyjaśniam  sprawę  kręgielni.  Jeżeli  ktoś  mówi,  że  buduję
kręgielnię to nie prawdę. Tam jest napisane „młodzi szykują i szukają”, mają pewne pomysły.
Mają już pewne sprawy załatwione związane z finansowaniem, ale nie wiem czy to będzie za
rok, czy za dwa, a może dopiero za cztery. Chcieliby by mistrzostwa świata w Pleszewie były
prędzej. Mają akceptację w Ministerstwie. Bo w tej chwili wyniki jakie osiągają kręglarze są
w kraju  bardzo  wysoko  ocenione  i  Ministerstwo  Oświaty i  Sportu  zapewniało,  że  jeżeli
rozpoczną  jakieś  działania   to  właśnie  z  tych powodów im pomogą.  Również  dla  gminy
Pleszew i powiatu Pleszewskiego w sporcie na 100 pkt TKKF Platan daje 60 pkt. To  dzięki
tym młodym kręglarzom,  młodzikom i  pionierom.  Natomiast  OSiR,  który ma  5  dobrych
drużyn jakie punkty daje? Ja nie kwestionuje ich wyników, ale proszę spojrzeć jaka jest ocena
sportowa tej rywalizacji.  Temat kręgielni to nie problem Prezesa ale całego społeczeństwa
szczególnie tego młodego.
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Burmistrz  stwierdza, że chce się tylko odnieść do części wypowiedzi Radnego Pisarskiego.
Uważa, iż znowu  się próbuje wywołać konflikt miasto, a wieś. To co się robi w mieście jest
dla wszystkich. Jak zrobimy Rynek to nie będzie tak, że mieszkańcy wsi będą musieli bilety
kupować.  Wiele  obiektów  pobudowanych  w  tym mieście  służy  wszystkim  mieszkańcom
miasta i wsi . Prosi by  nie wywoływać sztucznego konfliktu.
Radny Pisarski  prosi by Burmistrz  odpowiadał na temat np. dlaczego nie robi się imprez  
w Rokutowie. Ja tylko zwróciłem uwagę na fakty, że środki są inaczej przekazywane.
Przewodniczący Rady prosi organizatorów o poinformowanie Biura Rady o terminie zebrania
i wtedy pracownicy powiadomią Radnych o tych zebraniach. Jeżeli tego ktoś nie uczyni niech
nie oczekuje, że ktoś na takie zebranie przyjdzie.
Radny Suska  dziękuje  za  wielką  pomoc jaką  przez  okres  swojego  działania  otrzymał  od
OSiRu.
Radna  Tymecka  stwierdza,  że  jako  pracownik  kultury popiera  w jednej  kwestii  Radnego
Pisarskiego.  Kultura  wiejska  kuleje.  Jest  pozostawiona  sama  sobie,  tam  kulturę  tworzą
organizacje działające na terenie wsi. Takie spotkania masowe Radnych można organizować
w  tych  salach,  które  są  do  tego  przygotowane.  W  Brzeziu  jest  bardzo  dobre  zaplecze
kuchenne  i  takie  imprezy  można  w  nich  organizować.  Środki  przeznaczane  na  imprezy
trafiałyby do ich kasy, a nie do tych lokali.  Wszystko co jest  robione na wsi jest robione
społecznie, a ci ludzie są coraz bardziej zmęczeni gdyż są niedoceniani. Powinniśmy osoby
działające społecznie docenić i je wyróżniać.
Radny Cierniak  popiera  pomysł  i  inwencję  radnych Tymeckiej  i  Pisarskiego.  Tam  gdzie
zlikwidowano  szkoły,  tam  nie  ma  już  kto  działać.  Kiedyś  dyrektorzy  szkół  tworzyli  tą
działalność.  Należy  czynić  starania  o  środki  z  zewnątrz  na  rozruszanie  tych  świetlic.
Dobrze,że Pan Przewodniczący i  Burmistrz  widzieli  co się  robi  w Westerstede.  Jednakże
zasobność społeczeństwa, wiejskiego z Westerstede, a naszego jest diametralnie różna. Wieś
jest biedna, trzeba wszystko zrobić by ten temat został ożywiony.
Radny Pisarski stwierdza, iż dlatego Burmistrz nie organizuje spotkań w świetlicach bo ich
się wstydzi. Trzeba dążyć do tego by dobry gospodarz organizował imprezy u siebie.
Przewodniczący  Rady stwierdził,  iż  w  tym  roku  przygotowujemy  program  tak  by  od
przyszłego  roku  można  go  było  realizować   i  w  której  sali  te  spotkania  będziemy
organizować.
Burmistrz nie można mówić, że nie idą żadne środki na świetlicę. Jest to nieprawda. Odnośnie
Domu  Kultury  w  Brzeziu,  pobudowano  ubikacje  w  Suchorzewie,  w  Bronowie  zrobiono
bardzo dużo. Wszystkiego nie da się od razu zrobić. Nie można liczyć na to, że uda się coś
wybudować czy wyremontować i  urzędowo ściągnąć ludzi.  Nie ma chętnych ludzi,  którzy
chcą przychodzić na dyskoteki. Przykładem są Bronów i Zawidowice. Dopiero sołtys wziął
sprawy w swoje ręce i tam się zaczęło coś dziać. Nie twierdzę, że nie powinno się tam robić
większych spotkań. Ale przecież miasto tak wiele tych imprez nie organizuje. Nie twierdzę, że
nie ma szans poprawy, ale co roku są przekazywane środki i coraz większe.
Radny  Żychlewicz stwierdza,  iż  po  tym  co  mówiła  Radna  Tymecka  i  Pisarski  oraz  
o oszczędnościach o jakich mówił Radny Grobys nasuwa się wniosek, że trzeba by zacząć
organizować imprezy we własnych obiektach na terenie wsi. Oczywiście w sposób rozsądny,
bo trudno ludzi z miast ściągać na występ artystyczny na wieś bo dużo ludzi musiałoby tam
dojechać ale spotkania bardziej kameralne można zorganizować. 
Radny  Wajsnis –  nawiązując  do  wypowiedzi  radnego  Żychlewicza,  Pisarskiego  czy
Tymeckiej stwierdza, iż trzeba sobie jasno wyjaśnić, że kiedyś na wsi w salach wiejskich
organizowano  wiele  imprez,  a  to  my sami  odeszliśmy od  tej  wsi.  Młodzież  gdzieś  nam
uciekła. Kiedyś byli nauczyciele pasjonaci, których teraz brakuje. W większości miejscowości
jest  nauczyciel,  który  dojeżdża  i  on  nie  czuje  tego  życia  wiejskiego.  Zderzyliśmy  się  
z  rzeczywistością i  tych pasjonatów jest  mniej.  Jest  w tej  chwili  twarda ekonomia i  stale
brakuje pieniędzy.
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Przewodniczący  Rady –  ciekawa  dyskusja  się  wytworzyła,  objęła  bardzo  szeroki  krąg
tematów, sądzę, że urzędnicy i pan Burmistrz zapisali sporo wniosków z tej naszej wspólnej
dyskusji, kontakt z wsią mieliśmy i mamy ale zwiększymy go i może to współdziałanie będzie
większe. Temat uważa za wyczerpany. Z okazji Dnia Samorządowca, który właśnie w dniu
dzisiejszym przypada złożył życzenia.
(Na sali obecnych jest 20 radnych – wyszła Radna Kałużna)

Do pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawie:

d)przyjęcia  darowizny  przez  Miasto  i  Gminę  Pleszew  od  Wojskowej  Agencji
Mieszkaniowej.

Burmistrz wyjaśnił  iż  udało  się  pozyskać  mieszkanie  dla  podopiecznych  Domu  Dziecka.
Darowiznę otrzyma trzech chłopców, dwóch niedługo będzie miało 18 lat, z czego jeden jest
już  usamodzielniony.  Dziękuje  Stowarzyszeniu  Pomocy  Mieszkaniowej  dla  Sierot  Pana
Bąkowskiego  za  ogromną  pomoc  przy załatwianiu  spraw oraz  za  całkowite  wyposażenie
mieszkania.  Również  podziękował  Szefowi  Agencji  Wojskowej  i  Wojewodzie
Wielkopolskiemu.  Klucze  do  mieszkania  chłopcy  mają  otrzymać  w  prezencie  na  Dzień
Dziecka. Jednocześnie stwierdził, że mieszkanie to zawsze będzie przeznaczone dla dzieci z
Domu Dziecka.

          Rada  Miejska  poprzez  głosowanie  jednogłośnie  (20  za) podjęła  uchwałę
Nr  XX/125/2004  w  sprawie  przyjęcia  darowizny  przez  Miasto  i  Gminę  Pleszew  od
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

a) zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.
Skarbnik stwierdził iż w związku z tym, że został zdjęty z porządku obrad projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wniesienia udziałów do Pleszewskiego Towarzystwa
Budownictwa  Społecznego  następują  zmiany w  projekcie  proponowanej  zmiany  budżetu,
które omówi i zostaną one wprowadzone do uchwały.
Radny Hasiński  uważa  iż  nie  ma  wszystkich  zmian,  które  do  budżetu  są  wprowadzone.
Wprawdzie  kwoty  ogółem  się  nie  zmieniają,  ale  jednak  zmiany  występują,  co  ma
odzwierciedlenie w planie wydatków i  w planie inwestycyjnym. Natomiast w uzasadnieniu
nic  na  ten  temat  się  nie  mówi.  Proszę  na  przyszłość  nie  przemilczać  tych faktów,  tylko
ujmować, chodzi o zakup komputerów na 10 tys. zł. i w kulturze fizycznej ,śmieszna kwota
50 zł. – zakup aparatu cyfrowego.
Skarbnik wyjaśnia iż rzeczywiście nie ma tych danych w uzasadnieniu do uchwały, ale na
każdej komisji te zmiany omawiał.

Rada  Miejska  poprzez  głosowanie  jednogłośnie  (20  za) podjęła  uchwałę
Nr XX/121/2004 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

b) ulg w podatku od nieruchomości.
Burmistrz proponuje nowe ulgi w podatku od nieruchomości. Obejmują one pakiet określony
w § 3- to tworzenie nowych miejsc pracy, pakiet drugi określony w § 4 mówi o ulgach dla
tych,  którzy  będą  odnawiali  elewacje  zewnętrzne  frontowej  części  będącej  na  obszarze
Śródmieścia.  Pakiet  4  to  propozycje  ulg  dla  tych  przedsiębiorców,  którzy  uruchomią
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działalność  gastronomiczną  lub  turystyczną  w  obrębie  Śródmieścia.  Wielokrotnie  wśród
Radnych  były  sygnały,  że  nie  ma  możliwości  tutaj  usiąść,  wypić  kawy,  zjeść  ciastka,
porozmawiać i chcemy stworzyć tego typu możliwość. Pakiet 5 – chcemy zwolnić jednostki
kultury fizycznej, chodzi tutaj głównie o OSiR, jednostki kultury tj. biblioteka, muzeum oraz
jednostki nam podlegające przeciwpożarowe , a więc Ochotnicze Straże Pożarne z płacenia
podatku  i  chodzi  tu  o  te  obiekty  na  których  oni  funkcjonują.  Chciałem  podkreślić,  że
propozycje  te  które  są,  są  wynikiem  zgłoszonych  przez  Forum  Młodych,  Towarzystwo
Miłośników Pleszewa i przez Klub SLD.
Radny  Klak –  my  jako  Klub  uważamy,  że  uchwała  została  rzeczywiście  precyzyjnie
przygotowana ale żeby uniknąć zatrudnienia osób na tych zasadach w tej uchwale określanych
uważam, że § 7 ograniczający zatrudnienie powinien być uzupełniony o  ulgi w podatku od
nieruchomości o których mowa w § 3 i § 5 nie przysługują w przypadku utworzenia nowych
miejsc  pracy  w  związku  z  zatrudnianiem  pracowników  w  ramach  prac  publicznych,
interwencyjnych, umów absolwenckich, praktycznej nauki zawodu. Rozszerzyłbym ten zapis
oraz  o  umowy  zawarte  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  lub  Państwowym
Funduszem  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.  Zapis  ten  wykluczy  zatrudnianie
rencistów, którzy są na grupach zusowskich lub przydzielonych przez PCPR.
Radny Kuberka pyta czy w tych zwolnieniach z podatku są również świetlice wiejskie.
Burmistrz wyjaśnia,  iż  do  tej  pory  żadna  świetlica  ani  żadna  OSP  nie  płaciła  podatku.
Występowali  do  Burmistrza  i  było  zwolnienie.  Jest  wprowadzone  to,  że   działalność
kulturalna będzie zwolniona z podatku i to jest propozycja tych Klubów, które to złożyły.
Radny  Kuberka  stwierdza  iż  rzeczywiście  jest  to  działanie  pozytywne.  Trzeba  by  było
ponieważ dotyczy to jakby zmniejszania bezrobocia  w tych paragrafach zaznaczyć żebyśmy
zwalczali swoje bezrobocie czyli zatrudnianie naszych mieszkańców,  ci co są zarejestrowani
albo w PUP albo  w każdym razie żeby mieli meldunek Miasta i Gminy. Żebyśmy zwalczali
swoje  bezrobocie.  Druga  sprawa  to  utworzenie  Śródmieścia,  jest  to  coś  jakby w rodzaju
utworzenia  takiej  mini  strefy specjalnej,  mówię  mini  bo  to  w  zasadzie  te  zwolnienia  są
symboliczne, ale ten symbol może jest potrzebny żeby w przyszłości go rozszerzać i żeby go
zwiększać. Określenia te powinny być motywacyjne. Większą motywacją byłoby to, że jeżeli
są potrzebne przy modernizacjach różnego rodzaju zezwolenia to łącznie z tym zwolnieniem
by był  pakiet  wszelkich  potrzebnych zaświadczeń  z  Wydziału  Architektury lub  z  innych
wydziałów, które są potrzebne żeby ten człowiek nie musiał się wałęsać po urzędzie i tego
szukać. Po prostu żeby to było w pakiecie oprócz tych małych pieniędzy. Żeby to było to
udogodnienie  organizacyjne.  Druga  sprawa  jest  taka,  że  takie  tworzenie  Śródmieścia  w
obrębie ulic to są znowu równi i równiejsi. Uważam, że trzeba znieść tą granicę i nie bać się
iść na całość. Trzeba to sprecyzować, pogłębić żeby nie było to tylko w ramach Śródmieścia
ale w ramach Miasta i Gminy.
Przewodniczący Rady stwierdza iż jeżeli chodzi o dodatkowe miejsca pracy to w projekcie
tym określa się tylko, że trzeba kierować z PUP i statusu bezrobotnego. Uważam, że my nie
musimy prowadzić  polityki  PUP,  a  własną  politykę  i  w nieco  inny sposób  określić  tych
bezrobotnych.  Gdyż  oni  mogą  kierować  własnych  a  nie  rozwiązywać  naszego  problemu.
Chodziłoby tu więc o uściślenie tego w inny sposób. W kolejnym punkcie § 2 pkt 6 piszemy o
hotelach, natomiast niższą kategorią są motele. W tej chwili hotele maja już gwiazdki i trzeba
by  było  określić  czy  standardowy  hotel  czy  hotel  luksusowy  będzie  lepszy  od  stacji
benzynowej i  który będzie miał  większe dochody też go zwalniamy i  czy on jest  nam tu
potrzebny.  Jeśli  chodzi  o  §  4  ograniczający tylko  do  Śródmieścia  Pleszewa  i  budynków
podlegających konserwatorowi to takich budynków jest chyba tylko kilka bo nie wszystkie są
na  listę  wpisane  i  trudno  by  było  teraz  powiedzieć  czy  te  co  są  wpisane  przez  tego
konserwatora  czy te  nad  którymi konserwator  ma  jakąś  pieczę.  Byłaby propozycja,  którą
trzeba by było przepracować a tego nie da się dzisiaj zrobić żeby np. budynki, które mają co
najmniej 50 lat w mieście i gminie mogły też z tego skorzystać, bo to tak jest, że przywilej
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będą miały tylko jakieś budynki w rynku a nie rozwiążemy problemu. Jeżeli decydujemy się
na budynki w mieście to decydujmy się na budynki w całej gminie. Istnieją przecież ciekawe
konstrukcje  budynków,  które  wymagałyby  tej  renowacji  i  wtedy  może  ktoś  się  na  to
zdobędzie. § 7 500m obiektu handlowego to jest już pół marketu, który budujemy, 300m to
już  by było dużo.  Powierzchnia 300m to jest  taka funkcja a nie  500m bo to jest  już  pół
marketu w naszym Pleszewie i trochę dalej byśmy poszli, my chcemy te małe sklepy utrzymać
tu w centrum a te wielkie dalej niech sobie tam budują. Tych problemów jest tu jeszcze kilka.
Mój wniosek jest  taki  żeby przekazać ten projekt do dopracowania i po uzgodnieniu tych
wszystkich głosów przedłożyć na kolejnym posiedzeniu.
Radny  Nawrocki stwierdza,  że  dobrze  iż  jest  taka  propozycja  uchwały  nad  którą
rozpoczęliśmy dyskusję ale myślę, że powinien być jeszcze dopracowana bo chociażby w § 4
pkt 2 ulga w podatku od nieruchomości o której mowa, dotycząca elewacji przysługuje nie
częściej niż raz na 10 lat i później jest taki drugi człon zdania, i tak do końca nie wiem po co
komu on jest potrzebny. Pisze tu „ i nie dotyczy budynków oddanych do użytku później niż 10
lat przed dniem złożenia wniosku o przyznanie ulgi” myślę, że jest to napisane nie po polsku.
Wróciłem również do uchwał, które mieliśmy podejmowane w 1999r i 2002r.. w uchwale z
1999r  był  taki  dobry zapis,  że  obniża  się  o  50  % stawkę  podatku  od  nieruchomości  od
budynków  mieszkalnych  stosujące  ekologiczne  systemy  ogrzewania  mieszkań.  Przez
ekologiczne rozumie się ogrzewanie gazowe, elektryczne. W 1999r.  nie mieliśmy jeszcze
gazu a mieliśmy ulgę,  teraz mamy ten gaz a nie mamy ulgi.  Powinniśmy wrócić do tego
ogrzewania  ekologicznego ponieważ zachęca  to  ludzi  do korzystania  z  tego gazu.  Należy
również  rozważyć możliwość ulg dla tych, którzy wybudowali  przydomowe oczyszczalnie
ścieków.  Jest  również  prośba  żeby  zaktywizować  działania  związane  z  budową  tych
oczyszczalni, żeby one powstawały.
Radny Żychlewicz – nasz Klub również uważa, że projekt tej uchwały jest bardzo dobry tzn.
dobrze,  że  ten  krok  do  przodu  zrobiliśmy,  natomiast  popieramy  też  wniosek  Pana
Przewodniczącego  i  przedmówców,  którzy  uważają,  że  jest  to  bardzo  ważna  sprawa  i
należałoby nam dać jeszcze  trochę czasu na dopracowanie i  sprecyzowanie na komisjach,
spotkaniach Szefów Klubów itd.
Radny  Marcin  Sitnicki –  co  do  tego,  że  ta  uchwała  jest  słuszna  to  wszyscy  się  z  tym
zgadzamy.  Dziwi  mnie  jednak  fakt,  że  skoro  jak  Pan  Burmistrz  powiedział  jest  efektem
Forum Młodych, Towarzystwa Miłośników Pleszewa i Klubu SLD jest tyle niedomówień i
nieścisłości o których była wcześniej mowa.  Też widzę w § 4 sprzeczności między ust 1 a ust
3 gdzie mówi się w ust 1, że zwalnia się od podatku a później jest mowa, że ulga która była w
ust1.  Czyli albo zwolnienie albo ulga, trzeba to sprecyzować. Dziwi  mnie, że taki projekt
słabo przygotowany został złożony na Sesję.
Burmistrz stwierdził,  że  dobrze  będzie  jeśli  ten  temat  zostanie  wycofany.  Jeżeli  wpłyną
jeszcze  inne uwagi  oprócz tych,  które zostały dzisiaj  złożone  to prosiłbym Radnych żeby
zgłosili bo chce przypomnieć, że w marcu ubr. wszyscy Radni otrzymali pismo, w którym
prosiliśmy o zgłaszanie  uwag i  poza tymi Klubami,  które  to  zrobiły nikt  tego nie  zrobił.
Zależy nam na tym, żeby to było dobrze przygotowane. Są pewne wątpliwości. Ja podam tu
pierwszą. Moim zdaniem należy określić, że byliby to jednak ludzie, którzy są zarejestrowani
w PUP, jak mówił Pan Radny Kuberka to wtedy jak gdyby upieczemy dwie pieczenie, po
pierwsze mieszkańcy Pleszewa a po drugie nowe miejsca pracy ale jest pewna sprzeczność
którym musimy się przyjrzeć. Uważam, że pomysł Radnego Klaka żeby ograniczyć zapisami
mówiącymi o osobach niepełnosprawnych korzystających już raz z pewnych dotacji żeby one
były . Mówi tu Pan radny Nawrocki o § 4 może ten zapis nie jest precyzyjny ale chodziło o to,
że ktoś budując budynek, wybudował go 5 lat temu, żeby on nie miał prawa skorzystania z
tego  bo  on  go  wybuduje  i  ma  prawo  z  tego  drugiego  zapisu  korzystać.  Może  to  jest
nieprecyzyjnie  napisane  ale  myśl  taka  była  i  prawnicy  jak  gdyby to  dopisali,  być  może
powinno to  być w odrębnym zapisie  sformułowane.  Jednocześnie  chcę powiedzieć,  że  te
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zapisy o których mówił Pan Przewodniczący wymagają pewnego uzupełnienia min. O obiekty
hotelarskie  i  tutaj  musi  w słowniku znaleźć  się  znowu kolejny zapis  czego w żadnym z
projektów nie było – obiekty hotelarskie w rozumieniu tej ustawy, które mówią o hotelach,
motelach i jeszcze innych obiektach, które są. Jest jeszcze jeden problem, który tak naprawdę
my  też  dopiero  niedawno  zauważyliśmy.  Okazuje  się,  że  są  4  segmenty  gospodarki
narodowej,  których  ta  uchwała  nie  obejmuje.  Dotyczy  to  hutnictwa  węgla  żelaza  stali
górnictwa i transportu ale tak naprawdę transport będzie dotyczył nas. Zgodnie z dyrektywami
Unii nie mamy takiej możliwości, takiego prawa i takie zapisy są. Drugi zapis jest taki, że
większa pomoc nie może być udzielana niż  100tys. euro.  To tez musi  się znaleźć w tych
naszych zapisach.
Sitnicki Mariusz  przedstawił stanowisko Forum Młodych w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości – stanowisko stanowi integralną część niniejszego protokółu.(na sali jest 19
radnych)
Radny Nawrocki  –  zgłaszam wniosek  całkiem odmienny.  Myślę,  że  jesteśmy Radnymi i
zobowiążemy tu Przewodniczącego czy chce czy nie chce musi to wpisać na sesję czerwcową.
Przewodniczący jest od tego, że ma zwołać sesję i wpisać to co radni chcą. Porządek ustala
Przewodniczący  ale  jak  zobowiążemy  Przewodniczącego  to  myślę,  że  się  przychyli  do
naszego wniosku i propozycji a myślę, że trzeba jednak to dopracować bo sam sygnał to jest
za mało. Wieś również oczekuje pewnych ulg, które by mogły iść z naszego kierunku. Pytanie
co z elewacjami trochę dalej, chociażby i na wsi. Przecież gmina nie kończy się na terenach w
Pleszewie. Taki jest mój wniosek żeby wstawić to na sesję czerwcowa, dopracujemy to i w
czerwcu przegłosujemy.
Radny Borkiewicz – zgadzam się z opinią kolegi Nawrockiego. Zróbmy to na spokojni żeby
była ona na 10 lat. A nie żebyśmy znowu za jakiś czas ja zmieniali.
Radny Żychlewicz – nasz Klub jest również skłonny żeby przełożyć ten projekt z uwagami
jakie przedłożył Radny Mariusz Sitnicki bo uważamy, że są one sprecyzowane i konkretne.
Ale warunek jest jeden – w czerwcu musimy załatwić to definitywnie.
Radny Pisarski – nie upierałbym się przy tym żeby zrobić to na 10 lat bo tu zgadzam się z
Radnym Sitnickim,  jeżeli  nie  będzie  efektów  to  będzie  można  ją  w  późniejszym czasie
nowelizować.
Burmistrz –  Pan  Radny Nawrocki  mówił  jeszcze  o  zwolnieniu  ekologicznych  systemów
grzewczych. W ramach dyskusji mam pewną wątpliwość. Z jednej strony uchwaliliśmy, że
będziemy je dofinansowywali i już jest jeden taki wniosek złożony. Należy się zastanowić nad
tego typu działaniami.
Przewodniczący Rady - chciałbym poinformować pana radnego Sitnickiego, który wygłosił
teorię,  że  należy  spotkać  się  z  rzemieślnikami,  iż  ja  z  dużą  grupą  rzemieślników
rozmawiałem. Pewne sugestie i propozycje były od nich. My tego nie zamykamy w murach
ratusza, od nich też są sugestie i to stąd się przekazuje a to, że było przygotowane przez różne
Kluby to były wnioski ,a urzędnicy przygotowali to co dostaliśmy na sesję.
Przewodniczący  Rady  stwierdza,  iż  w  wyniku  dyskusji  zgłoszono  wniosek  o  zdjęcie  z
porządku obrad powyższego tematu celem dopracowania go i  przedłożenia,  po dokonanej
ocenie przez Szefów Klubów na czerwcowej Sesji.
Rada  Miejska  poprzez  głosowanie  przy  15 głosach   za,  3 przeciwnych  i  jednym
wstrzymującym się  zdecydowała przełożyć uchwalenie powyższego tematu na czerwcowej
Sesji Rady.

c) warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze  oraz  warunki  częściowego i  całkowitego zwolnienia  od  opłat  oraz  trybu  ich
pobierania.
Projekt uchwały omówił Sekretarz i wyjaśnił wątpliwości Radnemu Nowickiemu.

14



          Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie ( 18 za – Radny Sitnicki opuścił salę )
podjęła uchwałę Nr XX/122/2004 w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  warunki  częściowego  i  całkowitego
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

e)zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w
sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew.

Rada  Miejska  poprzez  głosowanie  jednogłośnie  18 za  przyjęła  uchwałę  Nr
XX/123/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Pleszew. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

f) przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
Radny Nowicki – uważa, iż nieprawidłowy jest zapis § 2, gdyż automatycznie kasuje zapis  
§ 1. Planuje Rada a poprawki nanosi Burmistrz. Zaznaczam, że jeżeli Rada uchwala plan to i
Rada powinna go zmieniać. Proponuje by zmienić zapis § 2.
Burmistrz wyjaśnia iż zapis ten miał pomóc w sprawnym funkcjonowaniu. Proponuje dalej
idący wniosek, po prostu zrezygnować z § 2.
Radni akceptują ten wniosek.
       Rada Miejska poprzez głosowanie (18 za po wykreśleniu zapisu § 2 ) podjęła uchwałę
Nr XX/ 124/2004 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

g) wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
Sekretarz  MiG  wyjaśnił  zasady  i  warunki  obowiązujące  przy  głosowaniu  nad  powyższą
uchwałą. W głosowaniu nie biorą udziału Radni Wajsnis, Hasiński, Cierniak i Suska.

   Rada  Miejska poprzez  głosowanie  jednogłośnie  (  14  radnych Za) podjęła  uchwałę  Nr
XX/126/2004 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu  Miasta i
Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Do pkt 9 Sprawy różne.

Pan  Jacek  Tomczak mieszkaniec  Pleszewa,  stwierdza,  iż  w  informacji  o  działalności
kulturalnej  i  sportowej  w części  dotyczącej  kortów to  stek  bzdur.  Jedyną prawdą  to  jest
nazwisko prezesa. Ktoś kto opracował ten materiał chciał zainteresowanych wprowadzić w
błąd. Prosi o wyjaśnienie i sprostowanie. Pan Wiesław Jarzębowski nie jest reprezentantem
pleszewskiego tenisa.
Radny  Marcin  Sitnicki prosi  o  wyjaśnienie  określenia  „  umie  się  opędzać  od  natrętów”
jakiego  użył  Radny  Cierniak  w  artykule  z  20.04.2004.  Prosi  Przewodniczącego  Rady
o  skomentowanie  tej  wypowiedzi.  Również  proponuje  by  przemyśleć  sprawę  likwidacji
funkcji drugiego z- cy przewodniczącego.
Radny Nowicki uważa iż zmiany w statucie już dawno proponował tylko nie było akceptacji.
Należy powołać Komisję Statutową i jeżeli wziąć się za zmiany to gruntownie.
Radny Cierniak stwierdza, że jeżeli  swym określeniem kogoś uraził  to bardzo przeprasza.
Informuje iż na kolejnej sesji chce złożyć projekt redagowania informatora sesyjnego. Tak jak
to było kiedyś robione za Burmistrza Hasińskiego. Uważa iż w tym temacie trzeba podjąć
działania. Jednocześnie wyjaśnia, że Radni znają jego zamiary. Radni wybrali go na funkcje
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z- cy Przewodniczącego i Radni mogą go odwołać. Prosi o wyjaśnienie jak jest rozwiązana
sprawa dożywiania dzieci.
Radny Nowicki wyjaśnia iż on nie wskazuje jakie komisje likwidować. Wypowiedział się na
temat  ogólnej reformy statutu.
Radny Hasiński prosi o przedłożenie im uchwały RIO dotyczącej PTBS.
Przewodniczący Rady podsumowując  dyskusję  stwierdził  iż  proponuje  by nie  powoływać
Komisji  Statutowej.  Zmianami  w  statucie  zajmą  się  Szefowie  Klubów  razem  z  nim
i przedłożą propozycję Radzie. Za propozycją Przewodniczącego Rady jest 17 radnych ,1 się
wstrzymał.
Burmistrz poinformował zebranych o programie obchodów Dni Pleszewa. Poprosił zebranych
o udział w imprezach.
Radny Pisarski prosi o wyjaśnienie czy to prawda, że zmusza się dzieci do uczestnictwa w
imprezach organizowanych na dni Pleszewa.
Radna Tymecka dziękuje za wykonanie ścieżki rowerowej.
Burmistrz wyjaśnia iż nikt nikogo nie zmusza do udziału w imprezach i nigdy tak nie będzie.
Szkoła przygotowuje swój program i się reprezentuje. Sprawa dożywiania dzieci do końca
roku zostanie wyjaśniona. Sprawę informacji zawartych w opracowaniu dot. sportu i kultury
oraz działalności Klubu tenisa wyjaśni.
Przewodniczący  Rady  poinformował  zebranych  o  podpisaniu  umowy  o  współpracy  z
Westerstede. Na dowód przedkłada radnym wycinki z niemieckich gazet. 
Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Pan  Feliks  Piasecki  prosi  o  rozwiązanie  problemu
przystanku autobusowego przy ul.Szpitalnej.
Sołtys wsi Rokutów Pan Roman Kwasniewski stwierdził iż zgoda buduje, niezgoda rujnuje,.
On  robi  wszystko  by  w  Rokutowie  było  dobrze.  Były  różne  konflikty,  ale  już  minęły.
Przygotował rolników do wejścia do Unii Europejskiej. Rolnicy w Rokutowie wszyscy złożyli
wnioski o dopłatę. Proponuje by pierwszą sesję wyjazdową zorganizować w Rokutowie.
Burmistrz wyjaśnił, iż problem z przystankiem przy ulicy Szpitalnej powinien być załatwiony
na przełomie czerwca – lipca .

Na tym obrady Sesji zakończono.

Protokółowała:
Danuta Czapczyk
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