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Protokół Nr XXIX/2005 
 

z sesji Rady Miejskiej, która odbyła si� w dniu 24 lutego2005r, w sali posiedze� Urz�du 
Miasta i Gminy. 
Obrady sesji rozpocz�to o godz. 1200 , a zako�czono o godz. 1605. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecno�ci stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1.Marek Chmiel     - Przedstawiciel KP Policji 
2. Danuta konieczna     - Dyrektor ZSP Nr 1 w Pleszewie 
3.Romana Kaczmarek    - Dyrektor ZSP Nr 2 w Pleszewie 
4. Halina Dziuba     - Dyrektor ZSP Nr 3 w Pleszewie   
5. Jan Rowecki     - Prezes PK Sp. z o.o. 
6. Aleksandra Wolniak    - V-ce Prezes PK Sp. z o.o. 
7. Bogdan Skitek     - Przewodnicz�cy Rady Powiatu 
8. Sołtysi Wsi i Przewodnicz�cy Zarz�dów Osiedli – lista obecno�ci stanowi zał�cznik do 
protokółu. 
9. Kierownictwo Urz�du Miasta i Gminy – lista obecno�ci stanowi zał�cznik do protokółu. 
10. Przedstawiciele prasy. 
 
 
 Otwarcia XXIX Sesji dokonał Mieczysław Kołtuniewski Przewodnicz�cy Rady, który 
stwierdził, �e na sali znajduje si� 20 Radnych, czyli Rada uprawniona jest do podejmowania 
uchwał. Przewodnicz�cy Rady powitał wszystkich zebranych, omówił porz�dek obrad. 
Stwierdził, �e je�eli kto� ma jak�� istotn� zmian� do porz�dku obrad to prosi j� zgłosi�. 
 
Radny Borkiewicz proponuje do porz�dku obrad doda� pkt 8i dotycz�cy wył�czenia jego 
osoby jako Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej z uczestnictwa w pracach komisji w 
temacie kontroli umowy dzier�awnej zawartej mi�dzy zarz�dem MiG Pleszew a panem 
D�browskim. 
 
Radny Borkowski proponuje przesuni�cie pkt 7 tj. Organizacja sieci szkół na terenie Miasta i 
Gminy Pleszew z uwzgl�dnieniem gospodarki finansowej i nadzorem oraz perspektywami 
zmian do pkt 3. 
 
Radny Marcin Sitnicki stwierdził, i� w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Zdrowia 
zawnioskowano o wykre�lenie z porz�dku obrad pkt 8b tj. podj�cie uchwały w sprawie 
ustalenia wysoko�ci stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu 
warto�ci nieruchomo�ci w wyniku jej podziału. 
 
Burmistrz poinformował, �e w sprawie, o której mówił radny Sitnicki całkiem odmienny 
wniosek zło�yła Komisja Rewizyjna tj. rozszerzenie tego pkt o inn� opłat� adiacenck�. 
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Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porz�dku obrad pkt 
8i dotycz�cego wył�czenia Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej z jej prac w zakresie  
kontroli dzier�awy pomi�dzy Zarz�dem MiG Pleszew a panem D�browskim. 
 
Wniosek jednogło�nie (20 za) został przyj�ty. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o przesuniecie pkt 7 do pkt 3. 
 
17 radnych głosowało za przyj�ciem wniosku, 3 wstrzymało si� od głosu. 
Wniosek został przyj�ty. 
 
Burmistrz  stwierdził, �e na nast�pn� sesje b�d� przygotowane projekty uchwał po pierwsze 
dotycz�ce podziału gruntów i po drugie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu warto�ci w 
przypadku wybudowania urz�dze� infrastruktury technicznej. 
 
Radny Kuberka uwa�a, �e opłaty takie nale�y pobiera� ale najpierw nale�y radnym 
przygotowa� materiały, symulacj� kosztów aby radni wiedzieli nad czym glosuj�. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad pkt 8b tj. 
podj�cie uchwały w sprawie ustalenia wysoko�ci stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
naliczanej  z tytułu wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku jej podziału. 
 
Za zdj�ciem głosowało 18 radnych, 2 wstrzymało si� od głosowania. 
Wniosek został przyj�ty. 
 
Radni przy 19 głosach za , 1 wstrzymuj�cym si� przyj�li nast�puj�cy porz�dek obrad: 
 
      1. Otwarcie i stwierdzenie quorum 
      2. Ustalenie porz�dku obrad. 

3. Organizacja sieci szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew z uwzgl�dnieniem 
     gospodarki finansowej i nadzorem oraz perspektywami zmian. 
4.Przyj�cie protokółu Nr XXVIII z dnia 27 stycznia 2005r. 
5.Interpelacje radnych 
6. Odpowiedzi na interpelacje. 
7. Informacja Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach i ich realizacji. 

  8. Podj�cie uchwał w sprawie: 
 a. ustalenia kryteriów i zasad sprzeda�y lub oddania w u�ytkowanie wieczyste,    
                            nieruchomo�ci lokalowych stanowi�cych własno�� Miasta i Gminy Pleszew, 
  b. wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia  
                             wolno�ci oraz praca społecznie u�yteczna, 
  c.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, 
  d.  Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz�dze� Wodoci�gowych  
        i Urz�dze� Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.  
  e. poboru podatków i opłat w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów 
                              i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso, 
  f.   przekazania �rodków finansowych na nagrody za osi�gni�cia w słu�bie dla    
                             funkcjonariuszy Policji, 

g. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy nieruchomo�ci przy 
ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz okre�lenia zakresu i czasu trwania 
kontroli, 
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h. wył�czenia Przewodnicz�cego Komisji rewizyjnej od udziału w pracach 
Komisji. 

   
9. Sprawy ró�ne. 
Na sali znajduje si� 21 radnych. Przybyła radna Kału�na. 
 
Do pkt 3 Organizacja sieci szkół na terenie Miasta i Gminy Pleszew z uwzgl�dnieniem 
gospodarki finansowej i nadzorem oraz perspektywami zmian. 
 
Radny Borkowski Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty – wdro�enie nowego systemu szkolnego 
to jedno z zasadniczych zada� realizowanych w ramach rozpocz�tej w Polsce w 1990r. 
reformy systemu edukacji przewidzianej do realizacji w ci�gu kilku najbli�szych lat. Reforma 
systemu edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego cho� jest to jeden z wa�niejszych jej 
elementów, ale całokształt dokonywanych równolegle zmian ustroju szkolnego, programów 
nauczania i wychowania, sposobu nadzorowania i zarz�dzania o�wiat� oraz finansowania 
podstawowych zada� edukacyjnych, metod oceniania i  egzaminowania uczniów, kształcenia 
oraz doskonalenia, a tak�e systemu ich  awansowania i wynagradzania. Reforma ta 
przedsi�wzi�cia ma rozło�one na wiele lat i obejmuje całokształt zagadnie� zwi�zanych z 
edukacj�, szeroko rozumian� opiek�, profilaktyk� oraz sfer� materialno – finansow�. 
Proponowane zmiany programowe oraz strukturalne to drogi do osi�gni�cia głównego celu 
jakim jest wszechstronny  rozwój młodego człowieka mog�cego mierzy� si� z nowymi 
zadaniami kolejnego tysi�clecia. Reforma systemu edukacji wprowadza nowy ustrój szkolny 
w tym placówki wychowania przedszkolnego, sze�cioletni� szkoł� podstawow�, 3 letnie 
gimnazja, 2 letnie szkoły zawodowe  i 3 letnie licea profilowane. Na ka�dej gminie ci��y 
obowi�zek zorganizowania takiej sieci szkół podstawowych i gimnazjum, która zapewni 
dzieciom mieszkaj�cym w gminie spełnienie obowi�zku szkolnego przez ucz�szczanie do 
tych szkół. W pierwszym okresie tworzenia 6 letnich szkół podstawowych i gimnazjum 
dopuszczono mo�liwo�� ł�czenia ich w zespoły szkół. Pó�niej ukazały si� przej�ciowe 
przepisy, które umo�liwiaj� pozostawienie tej struktury na wniosek organu prowadz�cego za 
zgod� kuratora. Wyst�puje o to Burmistrz ale bardziej jest korzystne je�eli jest wsparcie ze 
strony Rady. Dokonali�my wst�pnych analiz dotycz�cych liczby urodze� w MiG Pleszew. 
Zrobili�my wykaz imienny nauczycieli, którzy mog� przej�� na emerytur� do 2006r. 
Podj�li�my dyskusj� na Komisji O�wiaty. Wyst�pili�my wspólnie o podj�cie decyzji o 
utrzymaniu dotychczasowej sieci szkół. Odbyła si� rozmowa Z – cy Burmistrza z V-ce 
kuratorem na ten temat. Odbyła si� dyskusja na naradzie dyrektorów i podj�cie decyzji o 
zaopiniowanie zasadno�ci funkcjonowania zespołów szkół publicznych w dotychczasowej 
strukturze organizacyjnej. Przekazane zostały informacje społeczno�ci� szkolnym, �e na 
podstawie ustawy z dnia 28.06.2003r. o zmianie ustawy o systemie o�wiaty oraz o zmianie 
niektórych ustaw władze samorz�dowe zamierzaj� wyst�pi� do Wielkopolskiego Kuratora 
O�wiaty o wydanie pozytywnej opinii, która jest zgod� na dalsze funkcjonowanie zespołów 
szkół publicznych w dotychczasowej strukturze organizacyjnej. Przekazane zostały do BOSS 
opinie nt. sieci szkół od rad pedagogicznych po dokładnych analizach i od rad rodziców. 
Odbyła si� rozmowa Z – cy Burmistrza i Kierownika BOSS z Dyrektorem Delegatury 
O�wiaty w Kaliszu. Przygotowane zostały bazy danych dla radnych. To wszystko jest uj�te w 
materiałach sesyjnych. Komisja O�wiaty 9.02.br. sformułowała nast�puj�cy wniosek: 
Komisja O�wiaty wnioskuje   o utrzymanie zespołów szkół publicznych obejmuj�cych szkoły 
podstawowe gimnazja i wychowanie przedszkolne z dalsz� perspektyw� wydzielenia 
gimnazjum po okresie zaproponowanym przez kuratora. Podj�cie uchwały w 1999r. o 
utworzeniu zespołów  poprzedzone było dyskusj� w �rodowiskach szkolnych i na spotkaniach 
Komisji Rady Miejskiej. Argumenty umniejszenia kosztów utrzymania, wspólne �wietlice, 
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organizacja do�ywiania, koszt utrzymania kancelarii szkolnych, zmniejszenie etatów 
dyrektorskich, poprawa warunków lokalowych, dbało�� o stan techniczny i estetyk� 
nieruchomo�ci szkolnych, za powierzone  budynki odpowiada jeden dyrektor, nie ma 
zmianowo�ci. Dotychczasowa organizacja sieci szkół pozwoliła na wypracowanie własnego 
wizerunku poszczególnych placówek. We wszystkich zło�onych opiniach wyra�ono wol� 
utrzymania dotychczasowej organizacji sieci szkół. Po całej analizie materiałów i szeroko 
przeprowadzonej dyskusji nasuwaj� si� nast�puj�ce refleksje. Nale�y pami�ta�, �e wszystkie 
reformy w tym szczególnie edukacyjna musz� mie� swój ludzki wymiar. Musz� by� zrobione 
dla ludzi i przez ludzi. Szkoła jest dla ucznia. Najwa�niejsze w szkole jest spotkanie ucznia i 
nauczyciela – przewodnika po �wiecie wiedzy, warto�ci i umiej�tno�ci. Szkoła ma pomóc 
uczniowi w odpowiedzi na pytania kim jest i jak ma �y�, pami�taj�c o głównej roli rodziców 
w procesie wychowania. W naszych szkołach nie mo�e by� miejsca by panował l�k i strach 
tak dla uczniów jak i dla nauczycieli. 
 
Z – ca Burmistrza wyja�nił, �e materiał, który otrzymali radni został przekonsultowany przed 
opracowaniem na Komisji O�wiaty. 
 
Radny Pisarski stwierdził, �e materiał, który otrzymali radni został dosy� porz�dnie 
opracowany. Uwa�ny czytelnik dowie si� wszystkiego o gminnej o�wiacie, o sprawach 
finansowych, organizacyjnych, kadrowych i administracyjnych. Nale�ałoby jedynie 
rozszerzy� wnioski w zakresie organizacji pracy szkół i przedszkoli. Tych wniosków w 
odniesieniu do planów i zamiarów długoterminowych wyra�nie w tym materiale brakuje. 
Radny jest za utrzymaniem dotychczasowej sieci szkół i przedszkoli  w mie�cie i gminie i za 
pozostawieniem dotychczasowego nazewnictwa organizacyjnego w obecnej sytuacji. W 
zakresie bazy lokalowej oraz mo�liwo�ci finansowych gminy nie s� wskazane daleko id�ce  
reorganizacje w o�wiacie tj. likwidacja dotychczasowych zespołów szkół. Aby zado�� 
uczyni� wymogom ustawy o systemie o�wiaty w zakresie organizacji pracy szkół i 
przedszkoli, a przede wszystkim oddzielnej lokalizacji szkół podstawowych i gimnazjalnych 
wnioskuje zachowa� dotychczasowe 3 obwody szkolne w mie�cie maj�c na uwadze, �e za 
kilka lat zacznie si� znów tendencja wy�owa w liczbie dzieci. Bo mo�e  co� takiego nast�pi�. 
Na potrzeby gimnazjum w mie�cie zaplanowa� wybudowanie nowych obiektów. Swego 
czasu była propozycja budowy szkoły podstawowej nr 4, a tak�e rozwa�y� mo�liwo�� i 
podj�� działania aby na potrzeby gimnazjum przej�� budynek po byłych koszarach 
wojskowych. Te inwestycje s� społecznie konieczne i bardziej potrzebne ni� np. rewitalizacja 
rynku. 
 
Radny Klak odnosz�c si� do materiału, który przygotowała kierownik BOSS stwierdził, �e 
dobrze zostały analitycznie i schematycznie przedstawione informacje nt. funkcjonowania 
przedszkoli. Chodzi głównie o koszty utrzymania przedszkoli, ogółem płace i pozostałe 
wydatki rzeczowe. W jednym z przedszkoli nast�pił do�� znaczny wzrost wynagrodze�. 
Ł�cznie o ponad 140 tys. zł. Odpowied� na wczorajszej komisji go nie usatysfakcjonowała. 
Dzi� powtórnie otrzymał  odpowied�. Wyja�niono, �e zostały otwarte kolejne oddziały w tym 
przedszkolu. Uwa�a, �e ta odpowied� nie jest prawidłowa. My�lał, �e w tej chwili jest ni� 
demograficzny i raczej dzieci ubywa ni� przybywa i prosi si� do tego ustosunkowa�. Jest 
równie� porównanie pozostałych wydatków rzeczowych roku 2004 i planu na 2005r. te 
wydatki na 2005r. spadaj� a� o 110tys. zł. Prosi o wyja�nienie na co wydawano tyle �rodków 
w 2004r. skoro mo�na tyle zaoszcz�dzi� w 2005r. Materiały dotycz�ce zespołów szkół 
publicznych mogły by� te� tak czytelnie przedstawione Radnym jak te dotycz�ce przedszkoli. 
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Radna Kału�na uwa�a, �e ze wzgl�du na szerzenie si� patologii w�ród społecze�stwa nale�y 
oddzieli� szkoły podstawowe w ten sposób aby gimnazja znajdowały si� gdzie indziej i 
podstawówki gdzie indziej. Uwa�a, �e nie b�dzie trzeba budowa� nowej szkoły, a w przyrost 
za bardzo nie wierzy. 
 
Radny Mariusz Sitnicki – mówi si� tutaj o przyszło�ci, o wydzieleniu gimnazjum, oddzieleniu 
gimnazjum od szkoły podstawowej. Uwa�a, �e skoro o takich planach si� my�li to zgadza si� 
z wypowiedzi� radnej Kału�nej w sprawie patologii. Natomiast nale�y uwzgl�dni�, �e skoro 
zdecydujemy si� na wydzielenie  jednego budynku to w tym momencie narazimy te dzieci na 
bardzo długie w�drówki po mie�cie. Bardzo istotna jest tu równie� kwestia bezpiecze�stwa 
tych dzieci. 
 
Radny Grobys stwierdził, �e nie musimy si� przekonywa�, i� nie ma sensu oszcz�dza� na 
kształceniu i wychowaniu. Dochody bud�etu zaplanowano na 43.411.500zł, wydatki na 
46.266.365 zł, deficyt na 2.854.866zł,. a wydatki maj�tkowe na 5.381.073zł. Na o�wiat� 
zaplanowano w tych wydatkach 200.000zł tj. szkoł� nr 3. w roku bie��cym ubyło w szkołach 
podstawowych i gimnazjach 179 uczniów Oddziałów jest mniej w szkołach podstawowych o 
4, wi�cej w gimnazjum o 4. Przy mniejszej ilo�ci uczniów nie udało nam si� zmniejszy� ilo�ci 
oddziałów, a tym samym pomniejszy� kosztów. Wzrost wydatków na o�wiat� w stosunku do 
2004r. wyniósł 877845zł. Proponuje aby do ko�ca kwietnia zrobi� zestawienie jak to b�dzie 
wygl�dało w 2 nast�pnych latach. Obawia si�, �e je�eli nie podejmie si� jaki� konkretnych 
kroków to sytuacja mo�e by� nieciekawa. W 2003r. subwencji na jednego ucznia 
otrzymali�my 3194zł w 2004r. 3335zł., a w 2005r. 3335zł czyli tyle samo co w roku 2004 z 
tym, �e jest ona mniejsza w porównaniu do ubiegłego roku o 350000zł. Uwa�a, �e zespoły 
nale�y utrzyma�. Do przedszkoli nie ma �adnych uwag. Zadaniem własnym gminy jest 
prowadzenie gimnazjum przysposabiaj�cym do pracy. My takiego nie mamy. Działa takie 
przy Zespole Szkół Usługowo Gospodarczych. Stowarzyszenie wyst�piło do Burmistrza o 
wyra�enie zgody aby stworzy� takie gimnazjum przy OHP. Stwierdził, �e je�eli wi�załoby si� 
to ze zmniejszeniem naszej subwencji to jest temu przeciwny ale z tego co si� orientuje to 
subwencja idzie za uczniem. 
 
Radny Borkowski nawi�zuj�c do wypowiedzi radnego Grobysa dotycz�cej kosztów 
stwierdził, �e nie ma potrzeby szuka� jaki� innych argumentów. Wystarczy spojrze� jak 
wzrasta cena energii. S� to bardzo powa�ne wydatki. Poinformował, �e w szkołach odbywa 
si� mierzenie jako�ci pracy szkół, które organizuje Kuratorium. S� obwarowania Karty 
Nauczyciela. Musimy to wszystko realizowa�. Wzrost kosztów wi��e si� równie� z awansami 
nauczycieli, które wprowadziła reforma. Równie� siatki godzin, które przysyła Ministerstwo 
musz� by� realizowane. 
 
Halina Dziuba Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 stwierdziła, �e obecnie �adna ze 
szkół nie spełnia warunków aby zebra� wszystkich gimnazjalistów. Mo�na sobie wyobrazi� 
jaka by była patologia gdyby w jednym budynku uczyło si� ponad tysi�c gimnazjalistów. 
 
Radny Kuberka stwierdził, �e nie jest mo�liwym aby dyrektorzy szkół  byli dobrymi 
mened�erami przy niskich dodatkach motywacyjnych jakie otrzymuj�. 
 
Na sali znajduj si� 20 radnych. Wyszedł radny Marcin Sitnicki. 
 
Radny Nowicki odnosz�c si� do wypowiedzi radnego  Grobysa stwierdził, �e ma racj�. 
Czytaj�c materiały i traktuj�c je rachunkowo dochodzi si� do wniosków jakie przedstawił 
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radny Grobys. Stwierdził, �e jako nauczyciel nie mo�e tych materiałów tak  traktowa�. 
Zaznaczył, �e o�wiata zawsze była kosztowna. Im b�dzie mniej dzieci tym b�dzie 
kosztowniejsza. Sprawa oddziałów jest stosunkowo prosta je�eli chodzi o szkoły du�e 
pleszewskie. Patrz�c rachunkowo to powinni�my wi�kszo�� szkół małych zamkn��. Ale 
przecie� nie o to chodzi. Nie temu ma słu�y� szkoła aby jak najmniejszym kosztem uczy� 
dzieci. Wystarczy zobaczy� na liczb� dzieci i nauczycieli w małych szkołach. Dotyczy to 
wszystkich szkół na wsiach. Koszty tam s� bardzo wysokie. Tam nie da si� stworzy� jeszcze 
mniejszej liczby oddziałów. Jest dylemat jak� decyzj� ma podj�� Rada. Czy licz�c pieni�dze 
te szkoły zamyka� czy dopłaca�. My�li, �e nie pójdzie w kierunku zamykania tylko w 
kierunku podtrzymywania tych placówek. Oczywi�cie w granicach rozs�dku. 
 
Radny Grobys zapewnił, �e nie jest wrogiem o�wiaty ani pracowników o�wiaty. 
 
Na sali jest 19 radnych. Wyszedł radny �ychlewicz. 
 
Radny Nawrocki uwa�a, �e materiał ten powinien mie� inn� nazw� bowiem nie ma w nim 
perspektyw zmian. Stwierdził, �e Komisja O�wiaty i urz�dnicy powinni przedstawi� Radzie 
perspektywy zmian w o�wiacie jakie b�d� obowi�zywały w latach nast�pnych. Uwa�a, �e 
materiał ten jest dobry. My�li, �e do wrze�nia radni otrzymaj� perspektywy zmian w o�wiacie 
pleszewskiej i wtedy b�d� mogli przyst�pi� do dyskusji czy ma by� jedno gimnazjum czy 
wi�cej itd. 
 
Na sali znajduje si� 20 radnych. Wrócił radny �ychlewicz. 
 
Radny Borkowski odnosz�c si� do wypowiedzi radnego Nawrockiego stwierdził, �e dzisiaj 
nie mo�na powiedzie� jakie w przyszłym roku b�d� zasady finansowania o�wiaty. 
Zapowiedzi s� takie, �e musza nast�pi� zmiany algorytmu przeliczania subwencji o�wiatowej. 
Je�li b�dziemy wiedzieli jakie s� zmiany, b�dziemy wiedzieli jak wtedy post�powa�. 
Obserwujemy co si� dzieje. Mówi si� o zmianie Karty Nauczyciela i reformie o�wiaty. 
 
Radny Nawrocki stwierdził, �e nie powinni�my ogl�da� si� na kogo� tylko robi� to co 
powinni�my robi� aby było dobre dla miasta i korzystne dla uczniów. 
 
Przewodnicz�cy Rady podsumowuj�c dyskusje stwierdził, �e  Radni na dzie� dzisiejszy nie 
widz� mo�liwo�ci rozdzielenia zespołów i s� za ich utrzymaniem w obecnym kształci. 
BOSS na bie��co b�dzie analizowało sytuacj� szkół i informacj� przekazywał Komisji 
O�wiaty Rady Miejskiej. We wrze�niu 2005r. BOSS ma przygotowa� analiz� ekonomiczn�, a 
w 2006r. Rada ponownie podejmie na sesji sprawy o�wiaty. 
 
Skarbnik odnosz�c si� do wypowiedzi radnego Klaka dotycz�cej przedszkoli wyja�nił, �e od 
pa�dziernika 2004r. działa �rodek specjalny i w 2005r. wydatki, które były ponoszone w 
2004r. na zakup �ywno�ci były uj�te w bud�etach przedszkoli a w tej chwili na �rodkach 
specjalnych. 
 
Radny Klak pyta dlaczego wynagrodzenia wzrosły w przedszkolach o 140 tys. zł i czy jest 
wzrost liczby przedszkolaków skoro tym argumentuje si� wzrost tych wynagrodze�. 
 
Kierownik BOSS stwierdziła, �e póki zerówki nie były oddziałami obowi�zkowymi to wiele 
dzieci nie chodziło do przedszkoli. W zwi�zku z tym, �e do przedszkola nr 3 zgłosiło si� 
wi�cej dzieci ni� przewidywano to trzeba było otworzy� jeden oddział wi�cej. Oznacza to, �e 
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jednocze�nie wzrosło wynagrodzenie. Je�li radny b�dzie sobie �yczył to przedstawi dokładne 
dane. 
 
Przewodnicz�cy Rady uwa�a, �e najlepiej b�dzie je�li pani kierownik przygotuje wszystkie 
dane radnemu Klakowi na pi�mie. 
 
Burmistrz stwierdził, i� nie zgadza si�, �e w materiale tym nie ma perspektyw zmian bowiem 
jest ona na okres 3 lat. Je�eli patrzymy długofalowo i mieliby�my mówi� o perspektywie za 
kilka lat to rzeczywi�cie jej nie ma. Ale dzisiaj nikt nie potrafi nam powiedzie� o 
podstawowych elementach, które decyduj� o perspektywie. My dzisiaj tylko wiemy ile mo�e 
by� dzieci i wiemy jak� mamy baz� szkoln�. Nie mamy i nie znamy standardów utrzymania i 
prowadzenia szkół. Nie wiemy ile w 2005r. odejdzie nauczycieli na emerytur�. Do ko�ca 
czerwca 2005r. odejdzie 15 nauczycieli tj. 7,5 etatu. S� to osoby, które miały na 2 lata zgod� 
na prac� na pół etatu. Do ko�ca 2005r. odejdzie 10 nauczycieli tj. kolejne 5 etatów. Mo�emy 
przypuszcza�, �e kolejnych 25 nauczycieli b�dzie spełniało wymogi aby móc odej�� na 
emerytur� ale czy oni odejd� to tego dzisiaj nie wiemy. Mo�emy tylko przypuszcza�. Wiemy, 
�e w roku przyszłym b�dzie mniej ok. 155 uczniów. Nie wie jak b�dzie wygl�dało naliczanie 
subwencji o�wiatowej, jak b�dzie wygl�dała Karta Nauczyciela. Bez tych podstawowych 
danych nie da si� okre�li� dalszej perspektywy. Zgadza si� z wypowiedzi� radnego 
Nowickiego, �e im b�dzie mniej dzieci tym wi�kszy koszt utrzymania o�wiaty b�dzie. Jest za 
tym aby nie zamyka� szkół. Niezrozumiały jest dla niego wniosek radnego Pisarskiego aby 
tworzy� nowy obiekt pod gimnazjum. Nasz wniosek o utrzymaniu istniej�cych zespołów 
szkół musi oceni� kurator. Decyzje finansowe w sprawie o�wiaty zapadn� w maju kiedy 
b�dzie zatwierdzany arkusz organizacyjny. Przy zatwierdzeniu tych arkuszy powinien by� 
Przewodnicz�cy Komisji O�wiaty i Bud�etowej aby mogli go oceni�. Na tym etapie b�dzie 
jeszcze mo�liwo�� spowodowania aby były mniejsze koszty. Nie jest naszym zamiarem 
oddzielenie w chwili obecnej szkół podstawowych od gimnazjum. 
 
Przewodnicz�cy Rady ogłosił 20 minutowa przerw�. 
 
Po przerwie na sali znajduje si� 21 radnych. 
 
 
 
Do pkt 4 Przyj�cie protokółu  Nr XXVIII z dnia 27 stycznia 2005r.  

 

Rada Miejska jednogło�nie (21 za) przyj�ła protokół Nr XXVIII/2005r. z dnia 27 stycznia 
2005r.  
 
 
 
Do pkt 5.    Interpelacje radnych. 

1. Radny Hasi�ski interpeluje w sprawach: 
- naruszenia przepisów skarbowych, karnych, dyscypliny finansów publicznych przez 

Burmistrza, Z – c� Burmistrza, skarbnika, kierownika BOSS, 
- reorganizacji MGOPS, 
- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 
- opłat za wzrost warto�ci gruntów z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania,  
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- stosowania praktyk monopolistycznych przez PK, 
- uchwały RM w sprawie zatwierdzenia taryf cenowych wody i �cieków. 

 
2. Radny Marcin Sitnicki interpelował w sprawie: 

- gruntów za Bibliotek� Publiczn� i zabezpieczenia ich na potrzeby biblioteki, 
- działki stanowi�cej drog�, pochodz�cej z nieruchomo�ci p. Sołtysiaków  

w Suchorzewie. 
 

3. Radny Mariusz Sitnicki interpelował w sprawie: 
- wniosku w sprawie Rewitalizacji Rynku sporz�dzonego przez DGA. 

 
4. Radny Ptak interpelował w sprawie: 

- utwardzenia jezdni przy bloku na ul. B. Krzywoustego. 
 
5. Radny Pisarski interpelował w sprawie: 

- nagrody pieni��nej dla Z – cy Burmistrza, 
- prac Komisji Rewizyjnej 
 

 
6. Radny Borkowski  interpelował w sprawie: 

- realizowania obowi�zku szkolnego. 
 
7. Radny Jakóbczak interpelował w sprawie : 

- budowy drogi w kierunku Tumidaj. 
 

8. Radny Kuberka interpelował w sprawie: 
- bezskutecznego działania w pozyskaniu �rodków z UE w 2004r., 
- pozyskania �rodków z UE w 2005r. 

 
9. Radny Grobys interpelował w sprawie: 

- spowolnie� w ruchu drogowym na osiedlu Chopina i Kossaka, 
- wykazu osób, które korzystaj� z tzw. kilometrówek i wykazu telefonów komórkowych 

w jednostkach podległych. 
 
10. Radny �ychlewicz interpelował w sprawie: 

- o�wietlenia drogi z ul. Kaliskiej do Lenartowic, 
- kursu autobusu z Kalisza do Pleszewa, 
- funkcjonowania kanalizacji na ko�cu ul. Kaliskiej, 
- płacenia podatku od nieruchomo�ci przez Lidl 
- ��da� gminy �ydowskiej, 
- gazyfikacji ul. Kaliskiej 
- zorganizowania spotkania z rodzin� sprowadzona z Kazachstanu. 

 
Radny Klak przeczytał pismo wystosowane przez Prawo i Sprawiedliwo�� w Pleszewie 
dotycz�ce dobrowolnej autolustracji. Pismo to stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
Przewodnicz�cy Rady potwierdził interpelacje radnego Ptaka i przekazał wniosek 
mieszka�ców w tej sprawie. Poinformował, �e 9.03 o godz. 1300 odb�dzie si� szkolenie 
radnych w zakresie składania interpelacji. 
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Do pkt 6. Odpowiedzi na interpelacje.  
 
Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Hasi�skiemu w sprawie samochodu wyja�nił, �e w 80% 
samochód ten jest wykorzystywany prze BOSS. Pozostałe 20% wykorzystuj� jednostki 
MGOPS. Zasadnym wydawało si� aby ten samochód przeszedł do BOSS. Kierownik BOSS 
wyra�nie powiedziała, �e nie chce tego samochodu poniewa� koszt utrzymania tego 
samochodu jest na poziomie 1,25zł za kilometr. Natomiast na rynku pleszewskim s� 
przewo�nicy, którzy t� usług� mog� wykona� na poziomie 0,85 – 0,90 zł. Przy ilo�ci 
przejechanych kilometrów wida� zasadnicz� ró�nic�. Maj�c �wiadomo��, �e kierowca dobrze 
spełnia swój obowi�zek, jest pozytywnie oceniany przez ludzi, których wozi chcemy 
zaproponowa� mu bezpłatne u�yczenie tego samochodu. Obecnie sprawdzamy mo�liwo�ci 
prawne w tym temacie. Dyrektor MGOPS jest gotów zaproponowa� tej osobie prace palacza 
na okres sezonu. Pojawia si� pytanie czy utrzymywa� ten samochód i płaci� wi�cej czy 
skorzysta� z innego rozwi�zania. 
Sprawa odroczenia podatku i opłaty prolongacyjnej – Burmistrz wyja�nił, �e Rada takiej 
uchwały nie przyj�ła. Je�li b�dzie taka sugestia to nie widzi przeszkód aby projekt uchwały w 
tej sprawie przygotowa�. 
Decyzja UOK – Burmistrz przypomniał, �e na wniosek Forum Samorz�dowego do UOK 
wpłyn�ł wniosek o zbadanie w jaki sposób PK ustala ceny. UOK uznał, �e czas, który Rada 
ustaliła na podlewanie ogródków gdzie nie byłoby pobieranych opłat za odprowadzanie do 
�cieków nie mo�e by� okresem czasowym tyko musi obejmowa� cały rok. Za podlewanie 
ogródków cena wody powinna by� taka jak dla gospodarstw domowych, a nie jak dla 
pozostałych. W tej kwestii Burmistrz wydał stosowne polecenia dla PK. Zdaje si�, �e ju� s� w 
tej sprawie aneksy  i wszyscy b�d� si� stosowali do zalece� UOK. W tej sprawie cały plik 
materiałów po orzeczeniu UOK Burmistrz przesłał do Przewodnicz�cego Rady i wszystkich 
Szefów  Klubów. Ten komplet materiałów dostarczy do wszystkich gazet aby było wiadomo 
jakie były zarzuty i jaka jest ocena UOK. Zaznaczył, �e wiele zarzutów, które były w tej 
sprawie si� nie potwierdziło. 
Sprawa zatwierdzenia cen wody i �cieków – Burmistrz przypomniał, �e był projekt uchwały 
w tej sprawie, którego Rada nie przyj�ła. W zwi�zku z tym nie było uchwały Rady Miejskiej. 
Jest orzeczenie w poprzedniej sprawie S�du Administracyjnego, które mówi, i� w 
kompetencjach Rady Gminy le�y jedynie stanowienie uchwał o zatwierdzeniu stawek. Rada 
nie jest władna podj�� uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf. 
 
Na sali znajduje si� 20 radnych. Wyszedł radny Marcin Sitnicki. 
 
Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Marcinowi Sitnickiemu – sprawa działki za bibliotek� – 
Burmistrz stwierdził, �e wyst�pił do Ministerstwa Finansów z pro�b�, aby wyraziło przej�cie 
tej działki, a w zamian za to przekazało nam albo �rodki finansowe albo inne nieruchomo�ci 
na terenie MiG Pleszew. Je�li to działanie si� powiedzie to b�dziemy chcieli wyst�pi�  z tak� 
sama pro�b� dotycz�c� działki na której jest S�d, bo dzisiaj ta działka jest własno�ci� skarbu 
Pa�stwa. Poinformował, �e w tej sprawie wspólnie z Przewodnicz�cym Rady odbył rozmowy 
z niektórymi Posłami, którzy pilotuj� t� spraw�. Uwa�a, �e skoro jest gospodarz to powinien 
si� zaj�� tymi obiektami, a w zamian przekaza� inne nieruchomo�ci b�d�ce we władaniu 
Skarbu Pa�stwa. Je�eli b�dzie taka wola to wska�emy tego typu nieruchomo�ci. 
Je�li chodzi o zabezpieczenie cz��ci tej działki na rozbudow� biblioteki to s� podj�te w tej 
chwili działania aby dokona� podziału tej działki z przej�ciem od osiedla do biblioteki. 
Poinformował, �e wniosek Naczelnika Urz�du Skarbowego jest taki aby działk� t� 
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pozostawi� w cało�ci bowiem jest szansa aby kolejny dział wszedł pod Urz�d Skarbowy. 
B�dzie to kwestia komorniczych  działalno�ci. 
Sprawa działki p. Sołtysiaków – Burmistrz odpowie na pi�mie. 
 
Radny Mariusz Sitnicki – Rewitalizacja Rynku - Burmistrz stwierdził, i� materiały zostan� 
radnemu udost�pnione i szczegółowej odpowiedzi udzieli na pi�mie. 
 
Radny Ptak – utwardzenie jezdni przy bloku na ul. B. Krzywoustego - Burmistrz stwierdził, i� 
PTBS t� nieruchomo�ci� dysponuje i prace takie s� w ich zakresie. Uwa�a, �e nie powinno 
by� �adnego problemu aby wyrówna� t� drog�. Ale czy b�dzie to utwardzone to nie jest w 
stanie odpowiedzie� bowiem wie jakie ograniczenia w bud�ecie ma PTBS. 
 
Radny Pisarski – sprawa pracy Komisji Rewizyjnej  - Burmistrz stwierdził, �e w tej chwili 
trwa post�powanie prokuratorskie i prace komisji. Nie b�dzie w tej kwestii si� wypowiadał. 
Sprawa nagrody – Burmistrz stwierdził, �e jest to jego kompetencja. Podj�ł taka decyzje, a jej 
uzasadnienie znalazło si� w mediach. 
 
Radny Borkowski – obowi�zek szkolny - Burmistrz stwierdził, �e sprawy tej nie zna ale 
BOSS z pewno�ci� na bie��co monitoruje to. 
 
Radny Jakóbczak – droga w kierunku Tumidaj -  Burmistrz stwierdził, i� wi��e si� to z 
decyzjami finansowymi i sprawa ta musi wróci� pod obrady Rady.  
 
Radny Kuberka - bezskutecznego działania w pozyskaniu �rodków z UE w 2004r. -  
Burmistrz stwierdził, i� radnemu zostan� udost�pnione wszystkie materiały. 
Sprawa pozyskania �rodków z UE w 2005r.  - Burmistrz udzieli odpowiedzi na pi�mie. 
 
Radny Grobys sprawa wykazu osób, które korzystaj� z tzw. kilometrówek i wykazu 
telefonów komórkowych w jednostkach podległych - Burmistrz stwierdził, i� radny otrzyma 
taki wykaz z jednostek podległych, a tak�e wykaz osób korzystaj�cych z kilometrówek w 
Urz�dzie. Poinformował, �e informacje dotycz�ce telefonów komórkowych b�d� 
przygotowywane na potrzeby Komisji Rewizyjnej w zwi�zku z czym b�d� one podane 
radnemu w pó�niejszym terminie. 
Sprawa muld – Burmistrz poinformował, �e Wydział GK przygotowuje  propozycje gdzie   
muldy maj� by� zamontowane. Je�li b�dzie taka potrzeba aby zamontowa� je na osiedlu 
Chopina, a taki był wniosek jeszcze w roku ubiegłym to b�dzie na to szansa. 
 
Radny �ychlewicz sprawa o�wietlenia drogi z ul. Kaliskiej do Lenartowic- Burmistrz  
poinformował, i� zostan� sprawdzone mo�liwo�ci i zostanie radnemu udzielona odpowied� na 
pi�mie. 
Sprawa kursu autobusu KLA z Kalisza do Pleszewa – Burmistrz poinformował, �e wyst�pi z 
interwencj� o przywrócenie tego kursu. Stwierdził, �e kurs ten nie jest w kontrakcie mi�dzy 
KLA a miastem. Jest to kurs do którego KLA nie miało nigdy dofinansowania ze strony 
miasta. 
Sprawa funkcjonowania kanalizacji na ko�cu ul. Kaliskiej - Burmistrz poprosi o wyja�nienie 
tej sprawy Zakład Wodoci�gów i odpowied� zostanie radnemu udzielona na pi�mie 
Sprawa płacenia podatku od nieruchomo�ci przez Lidl – Burmistrz stwierdził, �e z tego co 
pami�ta to Lidl nigdy nie był zwolniony z podatku. Zostanie sprawdzone czy uiszcza podatek 
i informacje zostan� przekazane radnemu. 
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Kwestia ��da� gminy �ydowskiej- Burmistrz stwierdził, �e na ��dania we wszystkich 
kwestiach odpowiedzieli�my do Komisji Orzekaj�cej, �e odmawiamy przekazania tych 
gruntów podaj�c, �e na moment kiedy mo�e by� takie ��danie wysuni�te wła�cicielem 
nieruchomo�ci nie była gmina �ydowska tylko osoby fizyczne pochodzenia �ydowskiego. 
Wskazuje na to nazwisko i imi�. A wi�c w tym przypadku gmina �ydowska nie ma prawa do 
nas wyst�powa� o zwrot tej nieruchomo�ci. Zaznaczył, �e s� nieruchomo�ci, których mogłaby 
��da� zwrotu ale nie mo�e ��da� naszym zdaniem od miasta. Poniewa� ta nieruchomo�� 
dzisiaj jest we władaniu wieczystego u�ytkowania spółdzielni mieszkaniowej albo spółdzielni 
Zryw. W zwi�zku z czym odszkodowanie powinien wypłaci� Skarb Pa�stwa. 
Sprawa gazyfikacji ul. Kaliskiej – Burmistrz poinformował, �e wyst�pi do Wielkopolskiej 
Spółki Gazowej aby jak najszybciej podj�ła działania inwestycyjne. Przypomniał, �e od 1 
stycznia 2005r. zarz�dzaj�cym sieci� gazow� jest zakład gazowniczy w Kaliszu, a nie w 
	rodzie jak było do tej pory. 
Sprawa zorganizowania spotkania z rodzin� sprowadzon� z Kazachstanu – Burmistrz 
stwierdził, i� pomysł jest bardzo dobry i je�eli tylko rodzina ta wyrazi zgod� na takie 
spotkanie to b�dzie mo�na je zorganizowa� w ratuszu. 
Szczegółowych odpowiedzi Burmistrz udzieli na pi�mie. 
 
Na sali znajduje si� 18 radnych. Wyszedł radny Hasi�ski i radny Mariusz Sitnicki. 
 
 
 
Do pkt 7 Informacja Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach i ich realizacji. 
 
Rada Miejska jednogło�nie (18 za) przyj�ła Informacj� Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach 
i ich realizacji. 
 
 
 
 
Do pkt 8. Podj�cie uchwał w sprawie: 
 
a. ustalenia kryteriów i zasad sprzeda�y lub oddania w u�ytkowanie wieczyste,   
nieruchomo�ci lokalowych stanowi�cych własno�� Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
 Rada Miejska  poprzez  głosowanie przy 17 głosach za i 1 wstrzymuj�cym si�  
podj�ła uchwał� Nr XXIX/187/05 w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzeda�y lub 
oddania w u�ytkowanie wieczyste, nieruchomo�ci lokalowych stanowi�cych własno�� Miasta 
i Gminy Pleszew. 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
Na sali znajduje si� 20 radnych. Wrócił radny Marcin Sitnicki i radny Mariusz Sitnicki. 
 
 
 
 
b. wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolno�ci oraz 
praca społecznie u�yteczna, 
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 Rada Miejska jednogło�nie (20 za) podj�ła uchwał� Nr XXIX/188/05 w 
sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolno�ci oraz 
praca społecznie u�yteczna. 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
 
c.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 
 
 
 Rada Miejska jednogło�nie (20 za) podj�ła uchwał� Nr XXIX/189/05 w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
 
d.  Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz�dze� Wodoci�gowych i Urz�dze� 
Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew, 
 
Radny Kuberka przeczytał artykuł, który ukazał si� w „�yciu Pleszewa” dotycz�cy 
dostosowania przekroczonych parametrów wody do obowi�zuj�cych norm przez Zakład 
Usług Komunalnych w Pleszewie w zwi�zku z  orzeczeniem Powiatowego Inspektoratu 
Sanitarnego w Pleszewie. Poinformował, �e Komisja Zdrowia wystosowała wniosek w tej 
sprawie aby Zakład Usług Komunalnych w Pleszewie przedstawił działania, do których 
zobowi�zał orzeczeniem Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pleszewie w celu dostosowania 
przekroczonych parametrów wody do obowi�zuj�cych norm. Odpowiadaj�c na wniosek ZUK 
stwierdził, i� w ostatnim czasie nie wpłyn�ło �adne pismo z PIS z zaleceniami, o których 
mowa we wniosku komisji. Pisze si� równie�, �e jedynym sposobem  aby poprawi� jako�� 
wody jest jedynie działanie dora�ne polegaj�ce na płukaniu sieci. Uzyskanie prawidłowych 
norm jako�ciowych  wody b�dzie mo�liwe po oddaniu w u�ytkowanie stacji uzdatniania 
wody. Stwierdził, �e z powy�szego wynika, i� szans� na to aby woda miała unijne parametry 
jest przyspieszenie prac zwi�zanych z budow� stacji uzdatniania wody, na które to zadanie 
maj� wpływ Radni Rady Miejskiej. Stwierdził, �e na Komisji Zdrowia zawnioskowano aby 
dokona� przesuni�� bud�etowych w celu intensyfikacji  budowy stacji uzdatniania wody. Prosi 
aby Rada przyj�ła ten wniosek i aby przy najbli�szej korekcie bud�etu dokona� tych 
przesuni��. 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e w Planie Rozwoju stacja  uzdatniania jest. Przypomniał, 
�e na dzisiejszej sesji  nie dokonuje si� zmian bud�etowych. 
 
Radna Kału�na stwierdziła, i� na Komisji Zdrowia padła propozycja aby przygotowa� biznes 
plan tzn. ile kosztuje teraz płukanie, jakie to s� koszty, jakie opłaty s� przekazywane do 
Urz�du Wojewódzkiego i ewentualne propozycje jak ten problem mo�na rozwi�za�. 
Przedstawi� czy byłyby propozycje finansowania nie tylko przez miasto ale np. wchodzi 
inwestor zewn�trzny, buduje a my płacimy mu jak�� dzier�aw�. 
 
Przewodnicz�cy Rady zwracaj�c si� do radnego Kuberki stwierdził, i� rozumie, �e wniosek o 
zmiany w bud�ecie b�dzie zło�ony. 
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Radny Kuberka stwierdził, i� sygnalizuje problem, który jest bardzo powa�ny i chciałby aby 
Rada obj�ła swoim patronatem t� spraw�. 
 
Radny Nowicki przypomniał, �e na Komisji O�wiaty miał pewne uwagi dotycz�ce tego  
projektu uchwały i prosi Burmistrza o wyja�nienia. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e w Wieloletnim Planie Rozwoju s� tylko i wył�cznie zadania, które s� 
w tegorocznym bud�ecie i dlatego nie ma w nim kanalizacji Zielona Ł�ka. Przypomniał, �e na 
zebraniu wiejskim w Zielonej Ł�ce mówił, i� po zako�czeniu kanalizacji w Kowalewie 
nast�pnym zadaniem musi by� kanalizacja wła�nie Zielonej Ł�ki. W zadaniach dotycz�cych 
inwestycji sieci kanalizacyjnej jest tylko jedna pozycja -  kanalizacja Kowalewa i s� to 
elementy szacunkowe wynikaj�ce z Wieloletniego Planu. Dlatego pozostałych elementów nie 
ma zapisanych. 
 
Radny Nowicki zgadza si� z wypowiedzi� Burmistrza ale zaznaczył, �e nie chodziło mu tylko 
o kanalizacj� Zielonej Ł�ki. Nie widział w zał�czniku do bud�etu i ogólnie w materiałach 
zgin�ł zapis kanalizacji Zielonej Ł�ki i Lenatrowic.  Wcze�niej taki zapis był. W tej chwili te 
zapisy znikn�ły i nie pojawia si� ten temat wcale. Uwa�a, �e tytuł uchwały jest nie taki jak 
powinien by� bowiem nie dotyczy to wszystkich urz�dze� kanalizacyjnych Miasta i Gminy 
Pleszew na te lata, a dotyczy to tylko tych zada�, które realizuje PK. Wg niego powinno by� 
dopisane w tytule uchwały realizowane prze Przedsi�biorstwo Komunalne. 
 
Burmistrz stwierdził, �e radny Nowicki podniósł dwa aspekty sprawy. Pierwszy aspekt 
dotyczy umieszczenia kanalizacji Lenartowic i Zielonej Ł�ki w Wieloletnim Planie. W marcu 
b�dzie uzupełniany wieloletni plan i te zadania musz� si� na nowo znale��. Natomiast 
zgodnie z orzeczeniem RIO zadania, które s� w bud�ecie i przyj�te dotycz� tylko i wył�cznie 
roku nast�pnego.  Prosi by zwróci� uwag� na fakt, �e Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji 
Urz�dze� Wodoci�gowych i Urz�dze� Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew jest po raz 
drugi uchwalany prze Rad�. Jest to element podstawowy i niezb�dny aby PK mogło 
zaproponwa� stawki za wod� i �cieki. W zwi�zku z tym, �e s� pewne elementy, których nie 
udało si� wykona� min u. Mali�ska, doszły nowe elementy np. Placu Wolno�ci i Rynku. Ze 
wzgl�du na procedury plan ten powinien zawiera� te rzeczy, które robi PK i to co jest w 
bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew zawarte. 
 
Radna Kału�na zwracaj�c si� do Prezesa PK stwierdziła, �e na 2005r. przewidziane s� 
inwestycje na kwot� prawie 2 mln zł. Pyta jak wpłynie to na cen� �cieków. Na jakim 
poziomie jest obecnie wykorzystana oczyszczalnia. 
 
Prezes PK wyja�nił, �e �rodki, które b�d� wykorzystywane na modernizacj� sieci wodno 
kanalizacyjnej s� z amortyzacji, która ju� jest wkalkulowana w cen� wody. Nie b�dzie to 
miało wpływu na podwy�k� cen w przyszłym roku. Oczyszczalnia pracuje obecnie na 40% 
swojej mocy, tak, �e mo�liwo�ci s� jeszcze du�e. 
 
Wyszedł radny Wajsnis na sali znajduje si� 19 radnych 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, i� zostały wyja�nione wszelkie w�tpliwo�ci. To, �e stacja 
uzdatniania jest w planie to, �e wrócimy do niej je�li chodzi o �rodki bud�etowe kiedy 
b�dziemy wł�czali spraw� zada� dotycz�cych Zielonej Ł�ki i Lenartowic. Na kolejn� sesj� 
b�d� przygotowane materiały, ponownie rozpatrzymy  i ustalimy ewentualne �ródła 
sfinansowania stacji w szybszym terminie. 
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Radni nie wnie�li �adnych uwag do realizacji w 2004r. zada� modernizacyjno – 
odtworzeniowych okre�lonych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urz�dze� 
wodoci�gowych i urz�dze� kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew na lata 2004- 
2008. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Modernizacji Urz�dze� Wodoci�gowych i Urz�dze� Kanalizacyjnych 
Miasta i Gminy Pleszew 
 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogło�nie (19 za) podj�ła uchwał� Nr 
XXIX/190/05 w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urz�dze� 
Wodoci�gowych i Urz�dze� Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
e. poboru podatków i opłat w drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci 
wynagrodzenia za inkaso, 
 
Na sali znajduje si� 20 radnych . Wrócił radny Wajsnis. 
 
Burmistrz zwracaj�c si� do sołtysów i przewodnicz�cych osiedli wyja�nił, �e obowi�zuje 
uchwała Rady Miejskiej z 20.02.2003r mówi�ca o dietach dla nich i w tej sprawie nie ma 
�adnego niepokoju poniewa� sołtysi i przewodnicz�cy osiedli otrzymuj� okre�lone 
wynagrodzenie w postaci okre�lonego procenta uzale�nionego od wielko�ci wsi i jest to 
niezale�ne od kwestii poboru podatku. Windykator b�dzie egzekwował, tylko zaległo�ci 
podatkowe. Nie b�dzie inkasował bie��cych podatków. Zlecenia i zakres czynno�ci otrzymuje 
od kierownika Wydziału Finansowego i nie b�dzie zajmował si� �adn� inna spraw�, która nie 
b�dzie mu przekazana. 
 
Radny Nowicki pyta czy to prawda, �e sołtysi nie b�d�  zbiera� podatków. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e nie zbieraj� i nie b�d� zbiera�. Nie b�dzie to miało wpływu na ich 
wynagrodzenie. 
 
Radny Nowicki stwierdził, �e podatek mo�na zapłaci� przelewem lub bezpo�rednio w kasie 
urz�du. 
 
Burmistrz stwierdził, �e s� mieszka�cy, którzy prosz� sołtysa aby zapłacił za nich podatek w 
urz�dzie  i sołtys to robi. 
 
Radny Pisarski stwierdził, �e na Komisji Rewizyjnej zwracano uwag� aby w § 1 pkt 2 
zmieni� zapis, �e na inkasenta wyznacza si� nie imiennie pana Kaczmarka tylko by wpisa� 
windykatora Miasta i Gminy Pleszew. Pyta czy taki zapis mógłby by�. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e pierwszy projekt, który otrzymał do wgl�du miał imienny zapis i te� 
był tym zdziwiony skoro jest to funkcja. Dzi� jest ta osoba, a jutro mo�e by� inna. Opinia 
radców prawnych jest jednoznaczna to Rada Miejska powierza pobór danej osobie. W tym 
przypadku  panu Kaczmarkowi.  
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Radny Marcin Sitnicki pyta czy pan Kaczmarek jak zostanie inkasentem b�dzie miał 
delegacj� i kilometrówk�. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e pan Kaczmarek z tego tytułu, �e b�dzie zbierał zaległy podatek nie 
b�dzie miał �adnej delegacji ani kilometrówki. On posiada ju� kilometrówk� w wysokosci 
100km. Jest to kwota ok.  75zł. minus nale�ny podatek. Nie przewiduje zwi�kszenia tym 
bardziej, �e ma wysoko�c 1% tj. ok. 300zł. 
 
Radny Grobys pyta czy nie mo�na w tytule uchwały dopisa� poboru zaległo�ci podatków. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e sprawa ta była analizowana. Okazało si�, �e nie mo�e by� taki zapis. 
W uzasadnieniu jest wyra�nie napisane, �e wyznaczenie inkasenta przyspieszy windykacje 
zaległo�ci podatkowych. Zaznaczył, �e windykator nie otrzyma �adnej sprawy, która nie 
b�dzie zaległo�ci� podatkowa. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie poboru podatków i opłat w 
drodze inkasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso. 
 
 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 4 wstrzymuj�cych podj�ła 
uchwał� Nr XXIX/191/05 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, okre�lenia 
inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu 
 
 
f.   przekazania �rodków finansowych na nagrody za osi�gni�cia w słu�bie dla    
funkcjonariuszy Policji, 
 
Radny Matuszewski Przewodnicz�cy Komisji Bezpiecze�stwa  stwierdził, �e w pa�dzierniku 
2004r. został opracowany regulamin konkursu na najlepszego dzielnicowego MiG Pleszew z 
inicjatywy urz�du miasta i komisji bezpiecze�stwa. Celem tego konkursu jest podniesienie 
rangi dzielnicowego w�ród społecze�stwa. 
 
Radny �ychlewicz stwierdził, �e jeszcze nigdy nie widział swojego dzielnicowego, a ju� 
nagrody si� daje. Uwa�a, �e najpierw dzielnicowi powinni si� wykaza�, a pó�niej b�dziemy 
nagradza�. Prosi aby to co jest w uzasadnieniu napisane było realizowane. 
 
Radny Nowicki stwierdził, �e jest za tym aby wyró�nia� dzielnicowych ale chciałby aby mieli 
oni wi�kszy kontakt ze społecze�stwem. Zabierze to im troch� czasu ale z pewno�ci� ułatwi 
im prace. Uwa�a, �e dzielnicowi powinni by� na spotkaniach wiejskich i osiedlowych. 
 
Radny Wajsnis stwierdził, �e w konkursie tym chodzi o to aby dzielnicowi nie szli w 
kierunku karania ludzi tylko aby społecze�stwo mogło mu przekaza� pewne informacje, aby 
poczuło w nim przyjaciela. 
 
Burmistrz stwierdził, �e elementem stałym zebra� wiejskich i osiedlowych od dwóch lat jest 
uczestnictwo dzielnicowych w tych zebraniach. 
 
Radna Tymecka pyta z jakich �rodków b�d� przekazywane fundusze na te nagrody. 
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Burmistrz wyja�nił, �e planuje si� w miesi�cu marcu kiedy b�dzie zmiana uchwały 
bud�etowej z rezerwy zdj�� kwot� 3.000zł i przeznaczy� na te nagrody. 
Przewodnicz�cy Rady  poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie przekazania �rodków 
finansowych na nagrody za osi�gni�cia w słu�bie dla funkcjonariuszy Policji. 
 
 

Rada Miejska jednogło�nie (20 za) podj�ła uchwał� Nr XXIX/192/05 w sprawie 
przekazania �rodków finansowych na nagrody za osi�gni�cia w słu�bie dla funkcjonariuszy 
Policji. 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
Na sali znajduje si� 19 radnych. Wyszedł radny Klak. 
 
 
 
g. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. 
Ogrodowej w Pleszewie oraz okre�lenia zakresu i czasu trwania kontroli, 
 
 
Przewodnicz�cy Rady poinformował, �e został zło�ony wniosek przez Komisj� Rewizyjn� o 
rozszerzenie zakresu kontroli o dokumenty finansowe dotycz�ce tych umów i aneksów w tym 
podatek od nieruchomo�ci.  
 
Radny Borkiewicz stwierdził, �e Komisja Rewizyjna 21 lutego sformułowała dwa wnioski. 
Tego drugiego  zabrakło ze wzgl�du, �e wkradł si� do niego bł�d. Prosi o przerw� aby 
członkowie Komisji Rewizyjnej uzgodnili  powy�sz� kwestie. 
 
Przewodnicz�cy Rady ogłosił  przerw�. 
 
Po przerwie na sali znajduje si� 19 radnych. Nie ma radnego Nowickiego i radnego 
Hasi�skiego. 
 
Radny Borkiewicz proponuje aby w § 1 był zapis „Zleca si� Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Pleszewie, dokonanie kontroli prawidłowo�ci wydzier�awienia nieruchomo�ci 
poło�onej przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie, prawidłowo�ci zawarcia umów dzier�awy w tym 
zakresie oraz wszelkich innych dokumentów zwi�zanych z t� spraw�” 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz 
okre�lenia zakresu i czasu trwania kontroli z poprawk� zaproponowana przez radnego 
Borkiewicza. 
 
 

Rada Miejska jednogło�nie (19 za) podj�ła uchwał� Nr XXIX/193/05 w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej w 
Pleszewie oraz okre�lenia zakresu i czasu trwania kontroli, 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
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h. wył�czenia Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej od udziału w pracach Komisji. 
 
 
Przewodnicz�cy Rady przedstawił § 1 uchwały, który mówi, �e Wył�cza  si� od udziału w 
pracach Komisji Rewizyjnej, w zakresie okre�lonym uchwał� Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 24.02.2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów 
dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie oraz okre�lenie zakresu i czasu 
trwania kontroli, Przewodnicz�cego Komisji Pana Ryszarda Borkiewicza. Podkre�lił, �e 
radny Borkiewicz nadal jest Przewodnicz�cym Komisji tylko zostanie wył�czony z jej prac w 
w/w zakresie. 
Rada upowa�niła Z – c� Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej Pani� Krystyn� Tymeck� do 
wykonywania czynno�ci Przewodnicz�cego Komisji. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie wył�czenia 
Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej od udziału w pracach Komisji. 
 
 

Rada Miejska jednogło�nie (19 za) podj�ła uchwał� Nr XXIX/194/05 w sprawie 
wył�czenia Przewodnicz�cego Komisji Rewizyjnej od udziału w pracach Komisji. 
Uchwała stanowi zał�cznik do protokółu. 
 
 
 
Do pkt 9 Sprawy ró�ne. 
 
Radny �ychlewicz  stwierdził, �e producenci pleszewskich kotłów walcz� o przetrwanie w 
zwi�zku z nowymi przepisami. Pyta czy miasto jest zaanga�owane w pomoc w tej sprawie. 
Uwa�a, �e jest to kluczowa dla kondycji finansowej i rozwojowej miasta sprawa. Zwracaj�c 
si� do Prezesa PK stwierdził, �e chodnik na Placu Wolno�ci jest robiony zim�  kiedy jest i 
zima i wiosna. Pyta czy nie b�dzie tam fal Dunaju. 
 
Prezes PK wyja�nił, �e nie b�dzie to miało wpływu na jako�� chodnika. 
 
Radna Kału�na stwierdziła, �e jest ju� radn� 4 kadencji. Trudno jest jej mówi� o tym ale 
odnosi wra�enie, �e jako radni troszeczk� si� zap�tlamy w szukaniu i tworzeniu nast�pnych 
komisji. Marzy si� aby radni bardziej si� anga�owali w pój�cie naprzód aby przyci�gali 
inwestorów. Nie wie czy działania, które s� w radzie przyci�gaj� inwestorów. Stwierdziła, �e 
patrz�c perspektywicznie od pierwszej kadencji najpierw sprawa wodoci�gowania wsi, 
komitetów wodoci�gowania, sprawa telefonizacji wsi, nast�pnie sprawa budowy oczyszczalni 
�cieków, budowa S�du, płotu przy S�dzie, sprawa ul. Szpitalnej, sprawa kanalizacji tzw. 
�uław w Pleszewie, gazyfikacji wydawałoby si�, �e w naszym mie�cie s� same afery. Takie 
wra�enie odnosz� czytelnicy gazet. Afera goni afer�. A jak czytelnicy i redaktorzy gazet 
wróc� do tego jakie były efekty tamtych spraw to tylko zniszczonych ile� moralnie istnie� 
ludzkich. Wiele osób zrezygnowało z pracy społecznej z tego powodu. Ile� osób po�egnało 
si� ze stanowiskami. Ma wra�enie, �e stracili�my na tamte czasy jednego z lepszych 
Burmistrzów Wielkopolski Piotra Hasi�skiego Prosi by nie zap�tla� si� w walce z drugim 
człowiekiem Nie ma ludzi idealnych ani takich którzy s� niewinni. Gdzie� tam kto� popełnia 
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bł�dy i b�d�my, oceniajmy bo po to jeste�my. Musimy ocenia� Burmistrzów, pracowników i 
powinni�my ocenia� bo nie uwa�a, �e ma by� inaczej ale prosi by przy tych ocenach 
zachowa� ludzk� twarz oceniaj�cych i tych których oceniamy. Doceniajmy te� to co zrobili. 
Zaznaczyła, �e nie mówi tego w aspekcie sprawy tzw. Biedronki ale generalnie patrz�c na 
wszystkie kadencje i na sprawy, które sami niszczymy. Uwa�a, �e nie jedna osoba z Pleszewa 
rozmawiała z nie jednym biznesmenem na temat tego co si� dzieje wokół Biedronki i on 
mówi co ja mam inwestowa� w Pleszewie jak ja nie wiem czy nie sp�dz� 10  godzin w s�dzie 
czy na jaki� przesłuchaniach. To te� trzeba bra� pod uwag�. My jeste�my od badania ale nie 
róbmy tego tak medialnie. Jest Komisja Rewizyjna ale niech ona działa w zaciszu swoich 
gabinetów. Niech nam przedstawia swoje wnioski, a my potem zadecydujemy co zrobi� 
Stwierdziła, �e jest to jej zdanie i jej odczucia. 
 
Radny Marcin Sitnicki zdziwiony jest głosem radnej Kału�nej. Mo�e bierze si� to st�d, �e nie 
bierze ona udziału w pracach komisji i do ko�ca nie ma rozeznania w temacie kontroli i w 
temacie spraw, które tam na tej komisji wychodz�. Stwierdził, �e nikt nie walczy z �adnym 
człowiekiem tylko walczymy z tym co si� dzieje i z metodami działania władzy. Je�eli s� 
jakie� sprawy, które budz� podejrzenia Radnych to Komisja Rewizyjna jest od tego aby te 
sprawy wyja�ni�. Nie mo�emy tuszowa� spraw tylko dla fałszywego wizerunku miasta. 
Uwa�a, �e gdyby nie obecno�� mediów to wiele spraw by nie wyszło. Sytuacja była taka, �e  
pojawiały si� co rusz nowe dokumenty, o których wcze�niej komisja nie wiedziała. Gdyby nie 
prasa to by to było w zaciszu gabinetów jak radna Kału�na powiedziała i nic by si� nie stało. 
Sprawa ta bulwersuje wi�kszo�� mieszka�ców naszej gminy i musimy si� tym zaj��. To, �e s� 
jakie� skojarzenia w prasie z komisj� �ledcz� trudno my za to nie odpowiadamy. My mamy 
zadanie skontrolowa� t� spraw�, skontrolujemy, b�dzie raport kontrolny i przedstawimy to 
wszystkim radnym. Dziwi si�, �e radna Kału�na tak z góry broni pana Burmistrza i Vice 
Burmistrza bo sprawa nie jest do ko�ca wyja�niona. Proponuje poczeka� z wnioskami a� 
sprawa si� zako�czy. 
 
Radna Kału�na stwierdziła, �e nie ma tutaj obrony.  Broniła tylko jednego Burmistrza tj. 
Hasi�skiego. Stwierdziła, �e nie broni Burmistrza ale to co si� dzieje ma naprawd� niedobry 
wizerunek dla Pleszewa. Musza si� nad tym wszyscy zastanowi�. Równiez radni pracuj�cy w 
tej Komisji, radni przychodz�cy na t� komisje. Uwa�a, �e nie nale�y pogarsza� sytuacji, która 
ju� jest w Pleszewie. Podkre�liła, �e nikogo nie broni i jest za wykrywaniem wszelkich 
nieprawidłowo�ci, za karaniem je�eli b�d� te nieprawidłowo�ci. Czytaj�c gazety mo�na 
odnie�� wra�enie, �e wyroki ju� zapadły w tej sprawie. Przypomniała, �e tak samo zapadały 
wyroki w sprawie kanalizacji, oczyszczalni, s�du na tej sali, a okazało si� zupełnie inaczej. 
Teraz wszyscy dzi�kuj�, �e mamy s�d, oczyszczalnie. Prosi by nie niszczy� w takich 
działaniach ludzi i ich dorobku. Zaznaczyła, �e nie chodzi jej tutaj tylko o Burmistrza bo jest 
to dorobek działa� pewnych ludzi, a sprawa tak na�wietlona mo�e zniszczy� nie tylko te 
działania. 
 
Radny Marcin Sitnicki stwierdził, �e nie podziela obaw radnej Kału�nej. My�li, �e ta sprawa i 
jej wyja�nienie wła�nie oczy�ci atmosfer� i w przyszło�ci  ma nadziej�, �e takich spraw nie 
b�dzie. Dziwi si� takiemu emocjonalnemu podej�ciu radnej Kału�nej. Uwa�a, �e on bardziej 
na chłodno  ocenia t� spraw�. Mo�e dlatego, �e nie jest członkiem Ordynackiej. 
 
Z – ca Burmistrza stwierdził, �e je�li chodzi o dokumenty to od pierwszego posiedzenia 
komisji był przynoszony segregator przez kierownika wydziału GGR i był on do dyspozycji 
członków komisji. Zach�cali�my członków aby zajrzeli do niego i powiedzieli jakie 
dokumenty ich interesuj�. Dopiero po trzecim spotkaniu dwóch członków podeszło, 
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sprawdziło jakie s� dokumenty i poprosiło o te dokumenty. Taki jest stan faktyczny.  
 
 
Na sali znajduje si� 17 radnych. Wyszedł radny Jakóbczak. 
 
Radny Grobys stwierdził, i� popiera wyst�pienie radnej Kału�nej. Przypomniał, �e w tej 
kadencji ju� dwukrotnie apelował aby Rada skupiła si� wi�cej na działaniu. Uwa�a, �e to co 
powiedziała radna Kału�na radni powinni sobie wzi�� do serca. Stwierdził, �e radni o 
niektórych rzeczach mówi�, a o niektórych nie chc� przedstawia� opinii. Na dzisiejszej sesji 
był temat zwi�zany z o�wiat�. Wielu z nas jest  jakoby rodzinnie zaanga�owani w t� spraw�. I 
dzisiaj nikt nie zauwa�ył przyszło�ci tej o�wiaty, tych kosztów itd. Po raz pierwszy od 6 lat na 
posiedzeniu Komisji Bud�etowej była prasa co go bardzo zdziwiło ale powiedział, �e bardzo 
serdecznie wita pras�. Stwierdził, �e popiera Burmistrza ale te� wytyka mu pewne rzeczy. 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził aby nie mówi� bezimiennie bo odnosi wra�enie, �e to 
równie� jego dotyczy, a on nie wypowiadał si� w prasie kto jest winien, nie dyskutował o 
�adnej komisji 
 
Radny Borkiewicz stwierdził, �e jest zawieszony w czynno�ciach Przewodnicz�cego Komisji 
ale spraw� zna w szczegółach. �adne wyroki nie zapadły. Komisja Rewizyjna doskonale wie 
co ma zrobi�. Zebrała ju� wystarczaj�c� liczb� dokumentów, wysłuchała kierowników i 
pracowników Urz�du. Uwa�a, �e komisja zachowa na tyle spokoju, �e bez emocji oceni to co 
jest przedmiotem jej prac. 
 
Burmistrz odnosz�c si� do wypowiedzi radnego �ychlewicza w sprawie producentów kotłów 
poinformował, �e odbyły si� 3 spotkania z przedstawicielami producentów kotłów, z 
przedstawicielami Urz�du Skarbowego,  ze Starost�. Został przygotowany wniosek do 
Ministerstwa Finansów w sprawie ujednolicenia stawek Vatu płaconego przez pleszewskich 
kotlarzy. Odnosz�c si� do wypowiedzi radnego Marcina Sitnickiego na temat „Biedronki” 
zastanawia si� kiedy radny mówi prawd� dzisiaj kiedy mówi pan, �e walczymy z metodami 
działania władzy, a nie z lud�mi czy mówi pan prawd� na Komisji Rewizyjnej: „działania 
miasta powinny i�� w innym kierunku ni� pomoc dzier�awcy, a raczej solidne egzekwowanie 
zadłu�enia i tylko czyhanie na moment kiedy mo�na t� umow� wypowiedzie� i zawrze� kolejn� 
umow�” Stwierdził, �e jest to sygnał dla pleszewskich przedsi�biorców. Uwa�a, �e wyrok 
przez niektórych członków  komisji ju� zapadł. Zastanawia si� czy program Forum Młodych i 
ró�ne postulaty, które panowie głosili jest prawdziwy pomoc przedsi�biorc�, du�y  wasz 
udział  w przygotowywaniu projektu uchwały o ulgach w podatkach ale ta wypowied� 
naprawd� zastanawia o solidnym egzekwowaniu zadłu�enia i czyhaniu na moment kiedy t� 
umow� mo�na  wypowiedzie�. Je�li rzeczywi�cie tak jest to zastanawia si� jak zwi�kszy si� 
liczba bezrobotnych i ludzi którzy oczekuj� pomocy społecznej. Odnosi wra�enie, �e jest to 
komisja na potrzeby kampanii wyborczej, a nie na potrzeby wyja�nienia sprawy. 
 
Radny Marcin Sitnicki �ałuj�, �e Burmistrz nie wzi�ł sobie do serca tego co powiedział radny 
Borkiewicz, i� w sprawie tej potrzebny jest spokój. U Burmistrza tego spokoju nie widzi bo 
bardzo emocjonalnie pan podchodzi do tej sprawy. Co do cytatu to rzeczywi�cie 
powiedziałem tak ale metoda, któr� pan w tej chwili si� posłu�ył jest podła i �enuj�ca. To co 
powiedziałem, a to co pan przeczytał trzy razy to powiedziałem w odpowiednim kontek�cie i 
pan dobrze o tym wie i wiedz� o tym członkowie komisji. Chodziło o umow� dzier�awy z 
panem D�browskim. Nie o innych przedsi�biorców i  o klimat dla przedsi�biorców bo o to ju� 
nie chodziło. I w tym punkcie jest pana manipulacja. Powiedziałem to odno�nie tej umowy bo 
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gdyby t� umow� wypowiedzie� D�browskiemu w odpowiednim momencie to w tej chwili 
czynsz Biedronka by nam płaciła, a nie panu D�browskiemu. Nie byłoby �adnego po�rednika 
i o to chodziło. Prosi aby nie straszy� nim innych przedsi�biorców bo nie o to chodziło i prosi 
nie manipulowa� jego wypowiedziami bo dla niego jest to �enuj�ce i  uwa�a, �e nie przystoi 
to Burmistrzowi. Prosi o spokój ze strony Burmistrza. 
 
Burmistrz stwierdził, �e dotyczyło to Komisji Rewizyjnej zajmuj�cej si� spraw� „Biedronki” 
a wi�c dotyczyło to D�browskiego. Jakie mamy gwarancje, �e jutro nie b�dzie dotyczyło 
Kowalskiego lub Nowaka takie podejmowane działania, takie decyzje, czyhanie na bł�d 
przedsi�biorcy. Zapewnił, �e  nie jest to działaniem tej władzy. Je�li komu� powinie si� noga 
raz drugi to pomo�emy bo dla nas wa�niejsze jest aby ten przedsi�biorca funkcjonował. Jest 
to jego emocjonalne podej�cie i nie manipulowanie bo tak czuje. Przypomniał, �e 
wielokrotnie pomagał pleszewskim przedsi�biorcom. 
 
Radny Mariusz Sitnicki zwracaj�c si� do Burmistrza stwierdził, �e opowiada ró�ne rzeczy ale 
tak jak słusznie powiedział bardzo du�y udział jest Forum Młodych w opracowaniu uchwały 
dotycz�cej zwolnie� i ulg  podatkowych. Bardzo du�y jest udział w tym, �e te podatki od 
nieruchomo�ci w tym roku nie wzrosły. Ró�nica miedzy Burmistrzem, a nami jest taka, �e my 
chcemy pomóc wszystkim przedsi�biorcom, a pan pomaga głównie jednemu i to dr��ymy 
wszyscy na komisji rewizyjnej. Jest to ta podstawowa ró�nica. Powołuje si� pan na opinie 
przedsi�biorców, radna Kału�na tez to ju� robiła. Ja te� rozmawiam z przedsi�biorcami  i nie 
spotkał si� z jednym negatywnym głosem równie� z tej strony. Wszyscy mówi�, �e dobrze by 
było gdyby�my wszyscy byli traktowani ta sama miar� ale nigdy nie byli�my i nie jeste�my, 
róbcie tak dalej i wyja�nijcie t� spraw� do ko�ca. 
 
Radny �ychlewicz stwierdził, �e ciekawa dyskusja si� wywi�zała. Prasa to jest czwarta 
władza  w Polsce i bardzo dobrze. Uwa�a, �e w tym kraju prasa zrobiła wiele dobrego i w 
Pleszewie te�. Stwierdził, �e prasa jest jak opozycja wyci�ga nieprawidłowo�ci. 
 
Radny Marcin Sitnicki stwierdził, �e  jest dziwn� prawidłowo�ci� i to zarówno w Warszawie 
jak i w Pleszewie, �e jak si� zaczyna dotyka� jaki� czułych punktów, wyci�ga� pewne sprawy 
to wtedy s� próby zdyskredytowania przede wszystkim tej komisji na pocz�tek. Wydaje mu 
si�, �e dzisiaj chocia� padały słowa zostawmy to komisji, niech w zaciszu to przedyskutuj� to 
jest nagle jaka� próba zdyskredytowania tej komisji tutaj na forum publicznym, na sesji. Tak 
jak radni mówili zostawmy to komisji,  niech ta komisja spokojnie tak jak radny Borkiewicz 
powiedział doko�czy t� kontrole. B�dzie raport i wtedy b�dzie mo�na dyskutowa�. Nie 
wysuwajmy dzisiaj jaki� sadów, nie oskar�ajmy si�, nie wyci�gajmy jaki� wyrwanych z 
kontekstów tekstów o wyd�wi�ku kłamliwym. 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e  Rada zleciła Komisji Rewizyjnej kontrole, któr� ma 
zako�czy� do ko�ca marca. Wtedy przedstawi wnioski ko�cowe Radzie, a pó�niej b�d� 
podejmowane decyzje co komu przekaza�. 
 
Radny Grobys pyta czy harmonogram zebra� osiedlowych i wiejskich jest aktualny. 
 
Burmistrz wyja�nił, �e dostarczony harmonogram jest aktualny. 
 
Na tym obrady sesji zako�czono. 
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