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Protokół Nr XXX/2005 
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła si� w dniu 21 kwietnia 2005r, w sali posiedze� Urz�du 
Miasta i Gminy. 
Obrady sesji rozpocz�to o godz. 1200 , a zako�czono o godz. 1725. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1.Marek Chmiel     - Przedstawiciel KP Policji 
2. Jan Rowecki     - Prezes PK Sp. z o.o. 
3. Aleksandra Wolniak    - V-ce Prezes PK Sp. z o.o. 
4. Bogdan Skitek     - Przewodnicz�cy Rady Powiatu 
5 Szczepan Wojtaczak    - V – ce Starosta Powiatu Pleszewskiego 
6. Sołtysi Wsi - lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 2 protokółu 
7. Przewodnicz�cy Zarz�dów Osiedli – lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 3 protokółu. 
8. Kierownictwo Urz�du Miasta i Gminy – lista obecno�ci stanowi zał�cznik nr 4 protokółu. 
9. Przedstawiciele prasy. 
 
 
 Otwarcia XXX Sesji dokonał Mieczysław Kołtuniewski Przewodnicz�cy Rady, który 
stwierdził, �e na sali znajduje si� 19 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 Klak w imieniu dwóch Klubów opozycyjnych wnioskuje o zdj�cie z porz�dku obrad 
pkt 11d tj. zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004r. w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew   
oraz pkt 11e tj. zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. Stwierdził, �e nad 
ustaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pracowała przez dłu�szy czas specjalnie do 
tego celu powołana komisja składaj�ca si� min. z radnych. Uwa�a, �e wszelkie zmiany nie 
mo�e wprowadza� bezpo�rednio sama Rada tylko najpierw poprzez t� komisje, a pó�niej 
przez Komisje Rady Miasta i dopiero wtedy mo�na wnie�� na forum Sesji Rady Miejskiej. 
Uzasadniaj�c wniosek o zdj�cie pkt 11e stwierdził, i� wielokrotnie proszono Skarbnika aby 
opracowywał bud�et i zmiany bardzo czytelnie. Aby w projekcie zmian bud�etu były 
przedstawione dotychczasowe zmiany i te, o które si� obecnie wnioskuje czyli wszystkie 
pozycje przychodów i wydatków z poszczególnych zmian. Zaznaczył, �e zmian bud�etu  
w 2004r. było tak wiele, �e obejmowały one a� dwa segregatory. 
 
Radna Tymecka  w imieniu członków Komisji Rewizyjnej wnosi o zdj�cie  z porz�dku obrad 
pkt 8 tj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwały Nr XXIX/193/05 Rady 
Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów 
dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz okre�lenie zakresu i czasu 
trwania kontroli. Jednocze�nie prosi o przedłu�enie  pracy komisji w tym zakresie do 15 maja 
2005r. ze wzgl�du na rozbie�no�ci członków komisji w sformułowaniu ko�cowych 
wniosków. 
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Przewodnicz�cy Rady poinformował, i� otrzymał pismo od Burmistrza z wnioskiem o 
wył�czenie z porz�dku obrad pkt 11a tj. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pleszewskiemu w zwi�zku z uzyskaniem informacji i wyja�nie� Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie sposobu udzielania pomocy powiatowi przez inne jednostki 
samorz�dowe. 

Radny Hasi�ski stwierdził, i� chce wzmocni� wniosek radnego Klaka dotycz�cy bud�etu. 
Stwierdził, �e w porz�dku obrad umieszczony jest pkt 11j tj. regulamin udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew, którego konsekwencj� b�d� zmiany w bud�ecie. Uwa�a, �e najpierw nale�y 
uchwali� pkt. 11j, skorygowa� bud�et, przewidzie� �rodki na realizacje pkt 11j i dopiero 
uchwali� bud�et. 

Burmistrz wnioskuje o nie wył�czanie z porz�dku obrad pkt 11d i pkt 11e. Przypomniał, �e 
wielokrotnie mówił zarówno w ci�gu ubiegłego roku jak i w roku bie��cym, �e po 
uchwaleniu bud�etu b�d� dokonywane zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. 
Poinformował, �e jest wyznaczony termin przez Urz�d Marszałkowski na składanie 
wniosków w ramach Programu Odnowy Wsi. Przygotowano trzy programy, które musz� si� 
znale�� w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Stwierdził, �e �adnych istotnych zmian poza 
tymi, które były zgłaszane przez sołtysów na zebraniach wiejskich nie ma. Poinformował, �e 
RIO wyznaczyła termin dokonania korekt w bud�ecie MiG na rok 2005r. Nie uchwalenie pkt 
11e spowoduje uchylenie poprzedniej uchwały bud�etowej. Odnosz�c si� do wypowiedzi 
radnego Hasi�skiego w sprawie pkt 11j poinformował, �e nie ma takiej potrzeby aby dokona� 
dzisiaj zmiany bud�etu. �rodki jakie otrzymano z ministerstwa na ten cel powinny wystarczy� 
do ko�ca maja. Je�li b�dzie taka potrzeba to w miesi�cu maju dokonamy korekty. 

Radny Nawrocki stwierdził, �e skoro z ministerstwa miasto otrzymało 200 tys. zł. na 
stypendia to �rodków tych starczy tylko do ko�ca kwietnia, a nie do ko�ca maja. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e z wypowiedzi Burmistrza wynika, �e Rada musi uchwala� 
poniewa� jemu si� spieszy. Nie czy jest dobrze czy �le tylko dlatego, �e on potrzebuje. 

Burmistrz stwierdził, �e nale�y uchwali� dlatego aby ci, którzy zło�yli wnioski otrzymali 
pieni�dze. 

Radny Klak wnioskuje aby pkt 8 tj. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwały 
Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz 
okre�lenie zakresu i czasu trwania kontroli jednak pozostał w porz�dku obrad dzisiejszej sesji 
z uwagi na to, �e w cz��ci tych spraw, które były zwi�zane z „Biedronka”, a dotyczyły roku 
2004 b�d� z pewno�ci� omawiane w pkt dotycz�cym  rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 
bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad pkt 11d tj.  
zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. 
w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew. 

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw 11 radnych, 1 wstrzymał si� od głosowania. 

Wniosek został oddalony. 
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Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad pkt 11e tj. 
zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. 

Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciw 11, a 1 wstrzymał si� od głosowania. 

Wniosek został oddalony. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad pkt 8 
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej o realizacji uchwały Nr XXIX/193/05 Rady Miejskiej 
z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli umów dzier�awy 
nieruchomo�ci przy ul. Ogrodowej w Pleszewie oraz okre�lenie zakresu i czasu trwania 
kontroli i upowa�nienie Komisji Rewizyjnej do przedłu�enia kontroli w/w umowy do 15 maja 
2005r. 

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw 4 a 4 wstrzymało si� od głosowania. 

Wniosek został przyj�ty. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad pkt 11a tj. 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. 

Za wnioskiem głosowało 11 radnych, 8 wstrzymało si� od głosowania. 

Wniosek został przyj�ty. 

Radni przy 11 głosach za , 8 wstrzymuj�cych si� przyj�li nast�puj�cy porz�dek obrad: 

1.    Otwarcie i stwierdzenie quorum 

2.    Ustalenie porz�dku obrad. 

3.    Przyj�cie protokółu Nr XXIX z dnia 24 lutego 2005r.  

4.    Interpelacje radnych. 

5.    Odpowiedzi na interpelacje. 

6.    Informacja Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach i ich realizacji. 

7.    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podj�tych w I kwartale 2005r. 

8.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. 
- dyskusja. 

9.  Głosowanie w sprawie absolutorium  dla  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 
2004r., 

10.  Podj�cie uchwał w sprawie:  

a.    zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych, 
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b.    zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
18 stycznia 2001r. w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Pleszew 2001-2015 

c.    zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004r. w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Pleszew,  

d.    zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r., 

e.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Rokutów, 

f.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Brzezie, 

g.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Kowalew, 

h.    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego �wiadczonego przez 
Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej 
w Pleszewie, 

i.    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

j.    zmiany uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa okre�lenia 
inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso, 

k.    nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka". 

11.    Wyra�enie opinii Rady Miejskiej w sprawie budowy dróg dojazdowych 
dofinansowywanych ze �rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

12.    Sprawy ró�ne. 

 

Do pkt 3 .    Przyj�cie protokółu Nr XXIX z dnia 24 lutego 2005r 

Rada Miejska jednogło�nie (19 za) przyj�ła protokół Nr XXVIII/2005r. z dnia 27 stycznia 
2005r.  
 
 
Do pkt 4 .    Interpelacje radnych. 

Radny 	ychlewicz interpeluje w sprawach: 

- budowy kanalizacji na osiedlu Lenartowice, 

- drogi na ul. Południowej w Kuczkowie 

- skrzy�owania ul Kaliskiej, Kili�skiego, Garncarskiej. 
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Radny Klak interpeluje w sprawie: 

- prac remontowych na Placu Wolno�ci im. Jana Pawła II  

Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e spraw� t� ju� wcze�niej sygnalizował Staro�cie  
i Burmistrzowi. Uwa�a, �e dobrze by było gdyby zadanie to wspólnymi siłami z Powiatem 
zostało wykonane. 

Radny Pisarski interpeluje w sprawach: 

- wyrównania dróg i parkingów, 

- nagrody dla najlepszego dzielnicowego, 

- przeniesienia przystanków autobusowych, 

- wstrzymania prac modernizacji rynku, 

- pozbawienia wody zdatnej do picia mieszka�ców Grodziska, Pacanowic i Prokopowa. 

Radny Suska interpeluje w sprawie: 

- nielegalnego wysypiska �mieci. 

Radny Nowicki stwierdził, i� w zwi�zku z tym, �e przed sesj� zwrócił si� do niego sołtys 
Ludwiny w sprawie kłopotów realizacji inwestycji drogowej we wsi prosi Przewodnicz�cego 
aby głos mógł zabra� sołtys Ludwiny. 

Sołtys Ludwiny prosi o pomoc w budowie 200m drogi w Ludwinie. 

Radny Klak interpeluje w sprawie: 

- o�wietlenia na ul. Poniatowskiego, 

- oczyszczania miasta po zimie. 

Radny Nawrocki interpeluje w sprawie: 

- zmiany kursu autobusu linii KLA 

Radny Matuszewski interpeluje w sprawach: 

- likwidacji poł�czenia autobusowego na trasie miasto – cmentarz. 

- likwidacji poł�czenia autobusowego na trasie Kalisz – Pleszew o godz. 21.00 w 
soboty. 

Radny Jakóbczak interpeluje w sprawach: 

- wyrównania dróg nieutwardzonych w poszczególnych wsiach, 

- utwardzenia nawierzchni drogi Zapłocie w Lenartowicach. 
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Radny Mariusz Sitnicki interpeluje w sprawach: 

- budynku byłej przychodni na ul. Pozna�skiej, 

- zespołu ds. Integracji Europejskiej. 

Radny Marcin Sitnicki interpeluje w sprawach: 

- utworzenia Klubu Integracji Społecznej i skorzystania z dofinansowania Ministerstwa 
Polityki Społecznej. 

Radny Andrzej Borkowski interpeluje w sprawach: 

- dróg ewakuacyjnych przy placówkach o�wiatowych, kulturalnych i sportowych, 

- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

- dojazdu do cmentarza, 

- zalewania wod� deszczow� bloków przy ul. Pozna�skiej. 

 

Do pkt 5 Odpowiedzi na interpelacje. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu 	ychlewiczowi w sprawie kanalizacji Lenartowic 
przypomniał, �e wielokrotnie mówiono, i� najpierw b�dzie robiona kanalizacja w Kowalewie, 
nast�pnie w Zielonej Ł�ce, a dopiero pó�niej w Lenartowicach.                                         
Droga w Kuczkowie – w ci�gu ostatnich lat były wielokrotnie składane przez mieszka�ców 
Kuczkowa wnioski dotycz�ce zarówno budowy drogi jak i o�wietlenia. Dwa lata temu na 
zebraniu wiejskim mieszka�cy zadecydowali, �e w pierwszej kolejno�ci ma by� zrobione 
o�wietlenie. Z obietnicy tej si� wywi�zali�my. Problemem tej drogi jest równie� to, �e du�a 
jej cz��� przebiega prze grunty prywatne. W tym roku postaramy si� uregulowa� sprawy 
gruntowe, a dopiero pó�niej b�dzie mo�na zadecydowa� o jej wykonaniu                                      
Skrzy�owanie ul Kaliskiej, Kili�skiego, Garncarskiej - Burmistrz  poinformował, �e nie 
b�dzie problemu z postawieniem znaku. Podkre�lił, �e nale�y dokona� zmian zgodnie  
z ustaw�. Ustalenia dokonuje si� z Zarz�dem Dróg Powiatowych. Prosi aby Komisja 
Bezpiecze�stwa równie� zaj�ła si� t� spraw� i przygotowała opinie w tej sprawie. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Klakowi w sprawie prac na Placu Wolno�ci poinformował, 
�e podczas kilku spotka� Starosta wyra�nie powiedział, �e na razie nie ma co liczy� na dalsze 
�rodki finansowe ze strony powiatu dotycz�ce prac ul. Wojska Polskiego od przedszkola w 
dalszym kierunku. Wnioski w tej sprawie były kierowane ustnie. Burmistrz zapewnił, �e 
wniosek ponownie zostanie skierowany do Starosty z deklaracj� partycypacji w kosztach. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Pisarskiemu w sprawie wyrównania dróg i parkingów 
stwierdził, �e cze�� dróg ju� jest wyremontowanych. Prace remontowe nadal trwaj� i 
powinny one by� zako�czone do połowy maja. Na drogi gminne przeznaczono do tej pory 40 
ton asfaltu. Nagrody dla najlepszego dzielnicowego- Burmistrz przypomniał, �e jest  uchwała 
Rady Miejskiej, natomiast wniosek i propozycja była Burmistrza. Materiały prasie zostały 
przekazane w oparciu o uchwał� Rady Miejskiej. Je�li co� nie b�dzie si� zgadzało to napisze 
do prasy z pro�ba o sprostowanie tej kwestii.                                                              Sprawa 
przeniesienia przystanków autobusowych - obecnie trwaj� ustalenia i uzgodnienia  rozkładu 
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jazdy z KLA . Sprawa wstrzymania prac modernizacji rynku- Burmistrz stwierdził, i� prace 
trwaj� jak słusznie zauwa�ył radny Pisarski. Prawd� jest, �e drobny bł�d popełniło PK przy 
zgłoszeniu ale zgodnie z informacjami, które posiada  dokonano uzupełnie� i nie powinno 
by� ju� �adnych problemów. Sprawa pozbawienia wody zdatnej do picia mieszka�ców 
Grodziska, Pacanowic i Prokopowa – Burmistrz stwierdził, �e  zgodnie z wyja�nieniami 
Prezesa PK pana Roweckiego było to  planowane wiosenne płukanie sieci i chlorowanie. 

Burmistrz radnemu Susce w sprawie nielegalnego wysypiska scieci po zapoznaniu si� z 
problemem odpowie na pi�mie. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Nowickiemu w imieniu którego głos zabrał sołtys 
Ludwiny poinformował, �e sprawa ta jest znana. Odpowiadaj�c na pismo Starostwa w tej 
sprawie stwierdzili�my, i� mog� w tym roku liczy� tylko i wył�cznie na �rodki jakie posiada 
sołectwo w swoim zakresie. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Klakowi w sprawie o�wietlenia ul. Poniatowskiego 
stwierdził, i� umowa, któr� wcze�niej wysłano do Energetyki wróciła kilka dni wcze�niej. 
Sam jest zdziwiony faktem, �e o�wietlenie jest zamontowane, a nie działa.                                                      
Sprawa czyszczenia miasta po zimie – Burmistrz poinformował, �e prace takie trwaj�  
i powinny by� zako�czone do ko�ca miesi�ca kwietnia. 

Odpowiadaj�c radnemu Nawrockiemu i radnemu Matuszewskiemu w sprawie zmiany 
kursów KLA stwierdził, �e z pewno�ci� zmiana lokalizacji  przystanków spowodowała 
pewne przesuni�cia. Uwa�a, �e nie powinno by� �adnych problemów aby przesuni�cia w 
niedzielnym kursie były i o to b�dzie wnioskował do KLA. Stwierdził, �e od dawna 
wiadomo, i� autobusy nie powróc� na rynek. KLA dobrze o ty wiedziało ale jeszcze raz 
wyja�nimy im, �e nie przewidujemy aby autobusy wróciły na rynek. Stwierdził, i� wycofanie 
kursu rynek – cmentarz jest tylko chwilowe. Obecnie trwaj� ustalenia i ju� wkrótce b�dzie 
wiadomo jak te autobusy b�d� kursowały. Poinformował, �e kurs autobusu 12A o godz. 
21.00 nie dotyczy  kontraktu miedzy miastem a KLA. Jest propozycja KLA aby w zamian za 
uruchomienie tego kursu da� im dofinansowanie. Zaznaczył, �e autobus ten przeje�d�a nie 
tylko przez Pleszew ale równie� przez gmin� Gołuchów i miasto Kalisz w zwi�zku z czym 
musiałyby by� zainteresowane przynajmniej w jaki� proporcjach trzy jednostki 
samorz�dowe. 

Odpowiadaj�c radnemu Jakóbczakowi w sprawie wyrównania dróg wyja�nił, �e plan taki jest 
ju� ustalony i drogi te b�d� równane zgodnie z tym co było zgłaszane na zebraniach 
wiejskich. W sprawie nakładki na drodze Zapłocie odpowie precyzyjnie na pi�mie. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Mariuszowi Sitnickiemu w sprawie budynku byłej 
przychodni na ul. Pozna�skiej stwierdził, i� jest zlokalizowane miejsce zamieszkania tej 
osoby natomiast nie odbiera �adnej poczty, nie płaci podatku. Jest obci��ona hipoteka. Je�li 
kolejne podatki nie b�d� płacone to post�powanie b�dzie zgodnie z ordynacj� podatkow�. S� 
wystawione kolejne tytuły wykonawcze za rok 2004. 

Burmistrz odpowiadaj�c radnemu Marcinowi Sitnickiemu w  sprawie utworzenia Klubu 
Integracji Społecznej i skorzystania z dofinansowania Ministerstwa Polityki Społecznej 
stwierdził, �e wniosek taki nie został zło�ony. Szczegółowej odpowiedzi udzieli na pi�mie. 

Burmistrz radnemu Borkowskiemu odpowiedzi udzieli na pi�mie. 
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Przewodnicz�cy Rady odpowiadaj�c radnemu Mariuszowi Sitnickiemu w sprawie zespołu 
ds. Integracji Europejskiej stwierdził, i� zespołu tego jeszcze nie ma co nie oznacza, �e 
sprawy te nie s� prowadzone przez Burmistrza i pracowników urz�du. Przewodnicz�cy 
Klubów nie doszli do porozumienia nad kształtem tego zespołu. Uwa�a, �e by� mo�e uda si� 
wypracowa� stanowisko wspólne i zaproponowa� je na jednej z  najbli�szych sesji. 

Szczepan Wojtczak V-ce Starosta Powiatu stwierdził, i� ze wzgl�du na sformułowanie 
interpelacji, które odnosz� si� równie� do materii bezpo�redni zwi�zanej z powiatem 
pozwolił sobie zabra� głos. Odnosz�c si� do interpelacji radnego 	ychlewicza w sprawie 
skrzy�owania ul Kaliskiej, Kili�skiego, Garncarskiej przypomniał, �e w roku bie��cym 
starostwo przygotowuje si� do realizacji przebudowy tej drogi. Zostan� wykonane nowe 
nawierzchnie chodnikowe, zwi�kszone tam gdzie to b�dzie mo�liwe miejsca parkingowe co 
powinno usprawni� ruch na tej drodze. Je�li chodzi o sygnalizacje �wietln� na tym 
skrzy�owaniu to równie�  uwa�a jest ona potrzebna ale jest to wydatek rz�du ok. 100tys. zł. 
Na dzie� dzisiejszy nie widzi takiej mo�liwo�ci aby została ona wykonana.                             
Poinformował, �e zaplanowane jesieni� ubiegłego roku przedsi�wzi�cia na drogach 
powiatowych s� w tej chwili poddane ostrej weryfikacji poniewa� sytuacja atmosferyczna 
spowodowała, �e wiele tych dróg wymaga innej interwencji. Taka sytuacja wyst�piła w 
miejscowo�ci Ludwina. Odnosz�c si� do realizacji zada� na drogach i chodnikach w mie�cie 
przypomniał, �e s� po porozumieniu akceptowanym przez miasto w zakresie priorytetów w 
tych zadaniach. Priortytetem jest ul. Sienkiewicza, ul. Pozna�ska i ul. Kaliska. 

 

Do pkt 6 Informacja Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach i ich realizacji. 
 
Rada Miejska jednogło�nie (19 za) przyj�ła Informacj� Burmistrza o wydanych zarz�dzeniach 
i ich realizacji. 
 

Do pkt 7 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podj�tych w I kwartale 
2005r. 

Rada Miejska jednogło�nie (19 za) przyj�ła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podj�tych w I kwartale 2005r 
 

Do pkt 8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za 
2004r. - dyskusja. 

Przewodnicz�cy Rady proponuje aby głos w tym temacie zabrał najpierw radny Ryszard 
Borkiewicz Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej i przedstawił protokół, wniosek i uchwał� 
Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Nast�pnie proponuje aby Skarbnik przedstawił opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. W kolejnej cz��ci jako Przewodnicz�cy Rady przedstawi 
opini� Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, a nast�pnie 
rozpocznie dyskusje. 

Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej radny Ryszard Borkiewicz przypomniał, �e Komisja 
Rewizyjna odbyła 4 posiedzenia, na  których analizowano sprawozdanie z wykonania bud�etu 
Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. Z protokółu ostatniego  posiedzenia komisji w dniu 5 
kwietnia 2005r. wynika, �e w pracach komisji pocz�tkowo uczestniczyło 4 radnych, a pó�niej 
doł�czył kolejny radny, a wi�c komisja obradowała w składzie 5 osobowym. Komisja 



 9 

ostatecznie głosami 4 za, 1 przeciwnym przegłosowała wniosek o absolutorium dla 
Burmistrza MiG. Przewodnicz�cy Komisji Rewizyjnej przedstawił Uchwał� nr 1/2005 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 kwietnia 2005r. w sprawie 
absolutorium, która stanowi zał�cznik nr 5 do protokółu. Nast�pnie przedstawił wniosek 
Komisji Rewizyjnej o przyj�cie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 
wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2004 i udzielenie Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Pleszew absolutorium za 2004r., który stanowi zał�cznik nr 6 do protokółu.  

Na sali znajduje si� 18 radnych. Sal� opu�cił radny Nowicki. 

Skarbnik przedstawił Uchwał� Składu Orzekaj�cego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie wyra�enia opinii o sprawozdaniach  
z wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za 2004r., która stanowi zał�cznik nr 7 do 
protokółu. 

Przewodnicz�cy Rady prosi aby Skarbnik wyja�nił pkt 9 opinii RIO o sprawozdaniu  
z wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. 

Skarbnik wyja�nił, �e pkt 9 dotyczy tego, i� w sprawozdaniu opisowym, które RIO i radni 
otrzymali w pkt XII sprawozdania zostało przedstawione „sprawozdanie z wykonania bud�etu 
Miasta i Gminy za 2004r. dotycz�ce planu finansowego z zakresu zada� administracji 
rz�dowej i innych zada� zleconych gminie ustawowo.” Zostało wi�cej wpisane ni� jest 
wymagane. Oprócz zada� zleconych czyli § 2010 po stronie dochodów został wpisany §2030 
dotacje, równie� uzyskane od Wojewody ale na zadania własne.                                 
Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała tak�e kwoty przekrocze� na ł�czn� kwot� 41.609zł. 
Podkre�lił, �e jest to kwota przekrocze� wynikaj�ca z tego, �e jest przyj�ty plan. Kwota 
wykonanych wydatków jest ni�sza od planu. S� zobowi�zania niewymagalne czyli takie, 
których termin płatno�ci upływa dopiero w 2005r. W zwi�zku z tym, �e te kwoty s� uj�te  
w sprawozdaniach Rb i dodane do wydatków wykonanych daj� przekroczenie. Nie rodzi to 
skutków naruszenia dyscypliny finansów gdy� s� to zobowi�zania niewymagalne. RIO 
wskazało równie�, �e Burmistrz w sprawozdaniu nie wskazał jednostek bud�etowych,  
w których zobowi�zania te zostały zaci�gni�te. Na 11 podziałek klasyfikacji bud�etowej  
w 4 przypadkach powstały one w Urz�dzie Miasta, 5 w jednostkach o�wiatowych, 1 w Biurze 
Obsługi Szkół Samorz�dowych i 1 w O�rodku Sportu i Rekreacji. 

Przewodnicz�cy Rady przedstawił uchwał� nr SO 40/2-ABS/Ka/05 Składu Orzekaj�cego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie wyra�enia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2004r., która stanowi zał�cznik nr 8 do protokółu.  

Przewodnicz�cy Rady Otworzył dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania bud�etu 
Miasta i Gminy Pleszew za 2004r. 

Radny 	ychlewicz  stwierdził, i� bud�et w ci�gu całego 2004r. był tyle razy zmieniany, tak 
zakr�cony, �e z pierwotnego planu mało zostało. Wielokrotnie podczas jego zmian byli�my 
stawiani pod pr�gierzem faktów dokonanych. Mimo, �e jako opozycja nie uginali�my si� pod 
ci��arem tych faktów, nie zgadzali�my si� z wieloma zmianami, które naszym zdaniem były 
społecznie nieuzasadnione, czy wr�cz szkodliwe, nasz głos nie był wysłuchiwany, nie liczył 
si�. Nasze wnioski bud�etowe dotycz�ce wyrównywania podstawowych standardów �ycia dla 
mieszka�ców gminy, szczególnie zacofanych obszarów wiejskich, gdzie nie ma dróg bitych,  
a mieszka�cy grz�zn� w błocie przy równocze�nie budowanym luksusie w innych miejscach, 
nie były brane pod uwag�. Nasze wielokrotne wnioski o zapewnienie mieszka�com zdrowej 
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uzdatnionej wody, s� spychane na dalszy plan. Oddawane zamiast wykorzystane dotacje, nie 
budz� naszej sympatii, do takiego post�powania. Brak wła�ciwych i prawidłowo 
sporz�dzonych wniosków o pozyskanie �rodków zewn�trznych, budzi nasze gł�bokie 
niezadowolenie i zaniepokojenie. S� to straty nie do odrobienia. Jednocze�nie zdajemy sobie 
spraw� ze swej bezsilno�ci w sprawach finansowych gminy. W zwi�zku z powy�szym nie 
uto�samiamy si� z tak skonstruowanym i wykonanym bud�etem i nie mo�emy udzieli� 
Burmistrzowi rozgrzeszenia finansowego czyli absolutorium. Sprawy karne, wyroki sadowe, 
jaskrawa niegospodarno�� np. w tak zwanej sprawie Biedronki utwierdzaj� nas w tym 
przekonaniu. 

Radny Suska stwierdził, �e pieni�dzy w bud�ecie jest du�o ale je�li te pieni�dze podzieli si� 
na poszczególne działy to okazuje si�, �e wcale ich tak du�o nie ma. Uwa�a, �e inwestycje 
drogowe zostały podj�te tam gdzie najbardziej ich brakuje. Odnosz�c si� do sprawy 
absolutorium stwierdził, �e tak samo jak Komisja Rewizyjna jest za udzieleniem 
Burmistrzowi absolutorium. 

Radny Grobys Przewodnicz�cy Komisji Bud�etowej i Spraw Gospodarczych stwierdził �e 
opozycja ma prawo widzie� wykonanie bud�etu wg własnego stylu. Stwierdził, �e 
porównuj�c bud�et roku 2004 z bud�etami poprzednimi pod wzgl�dem zasadno�ci procedur 
finansowo ekonomicznych  jest najlepszy. Uwa�a, �e zmiany, które Burmistrz wprowadza 
zarz�dzeniami Radni powinni dosta�. Na pocz�tku roku zaplanowano dochody w marcu, 
kiedy uchwalano bud�et w wysoko�ci ponad 44 mln. zł. Na koniec roku plan dochodów 
przekroczony został o 4 487 141 zł. Wiadomo, �e na dochody składaj� si� dochody własne, 
dotacje celowe i subwencje. Dochody własne w porównaniu do wykonania 2003r. zostały 
zwi�kszone o 1mln 200 tys. zł. Dochody od �rodków transportowych wzrosły o 181tys.343zł, 
z tytułu czynno�ci cywilno prawnych o ponad 241 tys. zł. Udało nam si� zmniejszy� 
zadłu�enie  
o ponad 2mln zł. Łatwiej nam b�dzie w nast�pnych latach zaci�ga� kredyty. Udało si� 
równie� zmniejszy� zaległo�ci wzgl�dem Miasta i Gminy o 1mln. zł. 

Radny Klak nawi�zuj�c do wypowiedzi radnego Grobysa stwierdził i� zasadne byłoby to, �e 
mamy tu plan roczny i wykonanie bud�etu za rok ubiegły. W interpelacjach ju� wielokrotnie 
sugerował aby przedstawia� pierwotny plan roczny w pierwszej tabelce i zmiany bud�etu na 
kolejny dzie� w nast�pnych rubrykach tabelki, a na samym ko�cu wykonanie bud�etu. Ułatwi 
to nie tylko prace Komisji Rewizyjnej ale równie� wszystkim Radnym. Bezpo�rednio ułatwi 
odczytanie tego bud�etu jako sprawozdania finansowego. 

Radny Wajsnis stwierdził, i� radny Grobys szczegółowo skupił si� na bud�ecie natomiast on 
chciałby odnie�� si� tylko do jednego zadania, a mianowicie ochrony przeciwpo�arowej. 
Wiadomo, �e gmina wiele w tym zakresie zrobiła. W roku 2004 wykonała jedno  
z najwa�niejszych zada� tj. oddała cz��� bojow� remizy OSP w Kowalewie. Wi�kszo��  
z radnych była w Kowalewie, widziała t� remiz� i wyposa�enie. Jednostka ta jest 
zarejestrowana w krajowym systemie ratownictwa drogowego. Mało gmin ma tak dobrze 
wyposa�onych i wyszkolonych stra�aków. Przypomniał, i� radny  	ychlewicz  mówił, �e 
gmina nie pozyskała �adnych �rodków. Prosi by zwróci� uwag� na fakt, �e przy tej remizie 
stra�acy i mieszka�cy Kowalewa wło�yli wiele własnego wkładu. To te� s� �rodki  
z zewn�trz. 

Radny Marcin Sitnicki stwierdził, �e jest tutaj wiele wypowiedzi nie na temat. Przecie� nikt 
nie kwestionuje tego, �e OSP w Kowalewie jest chlub� gminy ale je�eli radny Wajsnis zalicza 
do �rodków pozyskanych prace społeczna mieszka�ców to proponuje jeszcze zaliczy� do nich 
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�rodki z dotacji i podatków bo to jest taka sama logika. Wykonanie bud�etu w jego odczuciu 
a� tak dobrze nie wygl�da jak przedstawili jego przedmówcy. Przychyla si� i popiera to co 
mówił radny 	ychlewicz. Ma tak� sam� ocen� tego bud�etu. Patrzy tutaj głównie przez 
pryzmat kontroli w sprawie „Biedronki” gdzie wyszło wiele nieprawidłowo�ci co zdaje si� 
równie� potwierdza� post�powanie Prokuratury i by� mo�e RIO. Dlatego b�dzie głosował 
przeciw absolutorium. 

Radny Hasi�ski przypomniał, i� radny Grobys mówił, �e pod wzgl�dem formalnym jest 
wszystko w porz�dku. Pewnie nie czytał wszystkich uchwał na temat bud�etu RIO. Jest ich 
bardzo du�o i wiele w nich jest wskazanych nieprawidłowo�ci. Tego si� nie publikuje, o tym 
si� nie informuje. 

Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e po drodze były uwagi tak jak mówił radny Hasi�ski ale 
cel jest taki, �e RIO nie podniosło tego. Nie napisało o tym ani  w badaniu dokumentów ani w 
ocenie wniosku Komisji Rewizyjnej. 

Radny Hasi�ski stwierdził, i� mówi tylko o tym co powiedział radny Grobys, �e wszystko 
było dobrze w trakcie uchwalania, procedurowania, a przecie� po drodze było wiele 
nieprawidłowo�ci. 

Radny Grobys zgadza si� z tym, �e były popełnione bł�dy. Wracaj�c do tematu pozyskiwania 
�rodków nale�y powiedzie�, �e z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drog� w 
Zawidowicach i Taczanowie pozyskano 74 tys. zł. Uzyskano umorzenie cz��ci po�yczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i kredytu BO� 180 tys. zł. Z Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputerów do szkół pozyskano ponad 
44tys. zł. 

Radny Pisarski stwierdził, �e radny Grobys wymienił to co gmina pozyskała ale nale�y 
równie� powiedzie� o 800 tys. zł ze stacji uzdatniania wody, które oddano, o kosztach które 
zostały poniesione przy składaniu tych wniosków. Wprowadzono Rade w bł�d. Stwierdził, i� 
Burmistrz poinformował, �e wyst�pi o to, �e nie dostaniemy 30% tylko 60% a mo�e i wi�cej. 
Chocia� i z tego wzgl�du nie b�dziemy glosowa� za udzieleniem absolutorium. 	adnych 
pieni�dzy w zeszłym roku nie uzyskali�my. 

Burmistrz odnosz�c si� do wypowiedzi radnego 	ychlewicza stwierdził, i� bud�et był 
zmieniany przez rade tylko 5 razy a 11 razy zarz�dzeniem i wynikało to głównie z decyzji 
Wojewody i zalece� RIO. Na kwot� ok. 3,8mln zł z czego decyzje od Wojewody, które 
przychodziły to kwota ok. 3,5 mln zł. Zaznaczył, �e wszystkie decyzje głównie dotycz�ce 
opieki społecznej przychodz� w ci�gu roku bud�etowego. Odnosz�c si� do wypowiedzi 
radnego Grobysa  w sprawie zmian dokonywanych zarz�dzeniami burmistrza stwierdził, �e 
na wniosek Radnych wszystkie zarz�dzenia s� publikowane w BIPie. W projekcie bud�etu, 
który otrzymuje ka�dy Radny w podstawie prawnej jest podany numer zarz�dzenia i ka�dy 
kto jest tym zainteresowany mo�e si� z tym zapozna�. Wszystkie zarz�dzenia s� do wgl�du w 
urz�dzie i mo�na z nich korzysta�. Nie zgadza si� z wypowiedzi� radnego Klaka, który 
proponuje inne tabelaryczne zestawienie projektu bud�etu i jego zmian poniewa� te zasady s� 
ustalone przez RIO. Zaznaczył, �e �adna z gmin w województwie nie dostała pieni�dzy w 
2004r. Stwierdził, �e w 2004r. udało si� przyj�� uchwał� w sprawie zwolnie� od podatku od 
nieruchomo�ci, zatrudni� windykatora, sfinalizowano starania o Urz�d Skarbowy, przyj�to 
Wieloletni Plan Inwestycyjny dzi�ki pracy całego zespołu. Urz�d zaj�ł 11 miejsce w rankingu 
„Wspólnoty” na najta�szy urz�d, otrzymano nagrod� „Gmina Przyjazna �rodowisku”. Bardzo 
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daleko s� zaawansowane prace w sprawie budowy zbiornika w Łasewie. S� to elementy, 
których nie mo�na pomin��. 

Radny 	ychlewicz uwa�a, �e wniosek radnego Klaka jest bardzo logiczny. Maj� to by� 
dokumenty na potrzeby Radnych, a nie na potrzeby RIO. Pozwoli to na widzenie i �ledzenie 
umiej�tno�ci wykonywania bud�etu. 

Przewodnicz�cy Rady uwa�a, �e taki sposób przedstawiania bud�etu i jego zmian, o których 
mówił radny Klak mo�e by� przygotowywany dla potrzeb Radnych. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e po to jest urz�d wi�c niech zrobi takie zestawienie Radnym. 

Radny Mariusz Sitnicki popiera wniosek radnego Klaka. Uwa�a, �e radnemu Klakowi z 
pewno�ci� o to nie chodziło aby przedstawia� takie zestawienie dla RIO tylko dla pracy 
Radnych. 

Burmistrz stwierdził, �e na posiedzeniu Komisji Bud�etowej wspólnie z Radnymi ustali 
szczegółowe zasady przedstawiania bud�etu i jego zmian Radnym. 

 

Do pkt. 9   Głosowanie w sprawie absolutorium  dla  Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew za 2004r., 

 

Na sali znajduje si� 18 radnych. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
przyj�cia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z wykonania bud�etu Miasta i 
gminy Pleszew za rok 2004  i  udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew absolutorium 
za 2004r. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 11 głosach za, 7 przeciwnych przyj�ła 
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyj�cia sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew z wykonania bud�etu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2004  i  udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew absolutorium za 2004r. Wniosek został przyj�ty. Tym 
samym Rada Miejska podj�ła uchwał� Nr XXX/195/05 w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.                      

Uchwała stanowi zał�cznik nr 9 do protokółu. 
 
 
Przewodnicz�cy rady ogłosił 20 min przerwy. 
 
 
Do pkt10.  Podj�cie uchwał w sprawie:  

a.    zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwi�zywania 
Problemów Alkoholowych. 
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Z – ca Burmistrza przypomniał, �e projekt tej uchwały był przedstawiany na wszystkich 
komisjach. Stwierdził, �e w miesi�cu listopadzie wyst�piono do Ministerstwa O�wiaty z 
programem na zaj�cia pozalekcyjne dla dzieci i młodzie�y, który został zakwalifikowany. 
Mo�emy wyda� na te zaj�cia 128 tys. zł.  
 
Radny Hasi�ski stwierdził, i� w uzasadnieniu pisze si�, �e z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu została przydzielona dotacja na realizacj� programu. Pyta si� gdzie ta 
dotacja jest po stronie dochodów. 
 
Z – ca Burmistrza wyja�nił, i� jest informacja, �e Miasto i Gmina mo�e otrzyma� dotacje. 
Musi wykaza�, �e ma zabezpieczone 50 tys. zł. Jest to zabezpieczone wła�nie w Preliminarzu. 
Do bud�etu b�dzie mo�na te �rodki wprowadzi� po podpisaniu umowy z Ministerstwem 
Edukacji. 
 
Radny Hasi�ski nie rozumie dlaczego si� pisze „z otrzymaniem z Ministerstwa Edukacji 
narodowej i Sportu dotacji na realizacje zadania” 
 
Z – ca Burmistrza poinformował, �e na 204 zło�onych projektów nasz zaj�ł 48 miejsce. 
Mamy mo�liwo�� skorzystania z tych �rodków. Jako program został zakwalifikowany. 
 
Radny Hasi�ski rozumie, �e �rodki te zostan� wprowadzone do bud�etu i jeszcze raz ten 
program b�dzie trzeba nowelizowa�. 
 
Z – ca Burmistrza wyja�nił, �e 60 tys. zł. zostanie wprowadzone do „o�wiaty”, nie mo�e by� 
w tych �rodkach. 
 
Radny Hasi�ski pyta na co w o�wiacie b�dzie ta kwota przeznaczona. 
 
Z – ca Burmistrza wyja�nił, �e na pozalekcyjne zaj�cia sportowe. 
 
Radny Hasi�ski stwierdził, �e w tym planie zostały zmienione praktycznie dwie pozycje a 
jedna została wykre�lona. Patrz�c w bud�et tych przesuni�� jest wi�cej. Prosi o wyja�nienia. 
 
E. Kubisz wyja�nił, �e zmiany te polegaj� na zwi�kszeniu �rodków przeznaczonych na 
zadanie nr 17 czyli sportowe zaj�cia pozalekcyjne z pocz�tkowej kwoty 28.500zł do kwoty 
53.00zł. Na  to zwi�kszenie składaj� si� �rodki pochodz�ce z dotychczasowego pkt 18 zadania 
realizowane przez organizacje po�ytku publicznego z zakresu sportu. Z 37.000zł 18.500zł 
przeznaczane jest na pkt 17 i dodatkowo 6.000zł przeznaczane z pkt 19 dotacja dla schroniska 
dla bezdomnych. Dotychczas w dotacji dla schroniska dla bezdomnych była kwota 37.500zł. 
Nie ulega ona zmianie tylko teraz s� dwa �ródła finansowania tej dotacji tj. fundusz 
Alkoholowy wygrany konkurs przez towarzystwo Brata Alberta ale nie konkurs tak jak 
przewidywali�my w cało�ci tylko w zakresie utrzymania osób bezdomnych czyli dania im 
schronienia w tym schronisku. �rodki �ywno�ciowe b�d� finansowane w kwocie 7.500 z 
planu bud�etowego MGOPSu. 
Druga du�a zmiana wynika z przesuni�cia �rodków w pkt 7 a pkt 10 planu i uzupełnienie o 
�rodki  które pozostały z ppkt 18 czyli 19.000zł. Z wst�pnych rozstrzygni�� konkursu na 
zadania realizowane przez organizacje po�ytku publicznego, zadania gminy wynika, ze jest 
wi�ksze ni� przewidywali�my zapotrzebowanie na zadania zaproponowane w pkt 7 tj. formy 
o�wiatowe, sportowe, kulturowe i wychowawcze. Mniejsze zainteresowanie było letnim 
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wypoczynkiem realizowanym przez organizacje, które s� uj�te w pkt 10. W zwi�zku z tym 
proponuje si� w pkt 10 zmniejszy� ilo�� przewidywanych �rodków z 20.000zł do 10.000zł, a 
te 10.000zł przenie�� do pkt 7.  organizacje zło�yły zapotrzebowanie na wi�ksz� kwot� ni� to 
było pierwotnie planowane w pkt 7 – 10.000zł w zwi�zku z czym proponuje si� podnie�� 
kwot� do 45.000zł. Kwota ta b�dzie si� z dotychczasowych 10.000zł.z pkt 10, 19.000zł z ppkt 
18, 1.000zł z ppkt 5 – dofinansowanie �wietlic �rodowiskowych. 
 
Radny Hasi�ski prosi o dodatkowe wyja�nienia Skarbnika. 
 
Skarbnik wyja�nił, �e jest zmniejszenie na 57.300zł w § 4300 zakup usług pozostałych... 
 
Radny Hasi�ski stwierdził, �e nie chodziło mu o takie wyja�nienia. 
 
Burmistrz wnioskuje o 10 min przerwy. 
 
Przewodnicz�cy Rady ogłosił 10 min. przerwy 
 
Po przerwie na sali znajduje si� 17 Radnych. Sale opu�cił radny Mariusz Sitnicki. 
 
Skarbnik stwierdził, i� udzieli takich  wyja�nie� radnemu Hasi�skiemu jakie był w stanie 
przygotowa� na dan� chwile. W pkt 1 Koszt (wraz z pochodnymi) zatrudnienia Inspektora               
ds. Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych jest to § 4010 wynagrodzenie pracownika na 
kwot� 10.400zł §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 637zł., składki na ubezpieczenia 
społeczne i składki na fundusz pracy 1763zł.  
W pkt 7 Alternatywne formy i propozycje (sportowe, kulturalne, o�wiatowe i wychowawcze) 
dla osób zagro�onych uzale�nieniem lub znajduj�cych si� w kr�gu uzale�nionych jest to § 
2580 w cało�ci.  
W pkt 10 wypoczynek letni jest to te� § 2580 w cało�ci.  
W pkt 13 Podró�e słu�bowe krajowe jest to  § 4410 w cało�ci.  
W pkt 16 Sala detoksykacyjna przy SP ZOZ   jest to w cało�ci   § 4210 zakup materiałów i 
wyposa�enia. W pkt 15 Sprz�t multimedialny jest to § 6060.  
W pkt 19 Dotacja do Schroniska dla Bezdomnych jest to w cało�ci § 2580.  
W pkt 20 Koszty eksploatacyjne pomieszcze� w Centrum  6.500zł jest to  § 4300 czyli zakup 
usług i 6.000zł § 4210 zakup materiałów.  
W pkt 21 Wizyty podopiecznych z grup terapeutycznych u psychiatry jest to w cało�ci § 4300 
czyli zakup usług pozostałych.  
W pkt 23  Spotkanie opłatkowe w Poradni Odwykowej jest to § 4210 czyli zakup materiałów. 
W pozostałych punktach b�d� to §, które znajduj� si� w rozdziale 85154 ale te zadania b�d� 
rozbite na kilka §. 

 
Radny Hasi�ski stwierdził, i� rozmawiał ze Skarbnikiem w czasie przerwy i zdaje sobie 
spraw�, �e nie jest w stanie w tej chwili tego zrobi�. Z tego co o�wiadczył Skarbnik zostanie 
to przygotowane dokładnie i udost�pnione. 

 
Przewodnicz�cy Rady prosi aby wyja�nienia te otrzymali wszyscy Radni jako materiały 
uzupełniaj�ce. 
 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych.   
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za i 1 wstrzymuj�cym si� podj�ła 
uchwał� Nr XXX/196/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/183/2005 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyk 
i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 10do protokółu.  
 
 

b. zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
18 stycznia 2001r. w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Pleszew 2001-2015 

Radny Klak stwierdził, i� w zmianie uchwały w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015 pisze si� o wzmocnieniu atrakcyjno�ci 
turystycznej MiG Pleszew. W uzasadnieniu wymienia si� min. zmodernizowanie sali 
wiejskiej w Brzeziu poprzez remont kapitalny pomieszczenia głównego oraz zaplecza. 
Całkowicie si� pomija, wg niego najwi�ksza atrakcje turystyczn� tj. o�rodek pana J�drasiaka. 
Uwa�a, �e je�eli tak ma by� promowana gmina to uwa�a to za mało wła�ciwe. Stwierdził, i� 
sala w Brzeziu nigdy nie b�dzie konkurowała z o�rodkiem pana J�drasiaka.  

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyj�cia 
i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015. 

Rada Miejska poprzez głosowanie  przy 16 głosach za, 1 wstrzymuj�cym si� podj�ła 
uchwał� Nr XXX/197/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyj�cia i realizacji Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015. 

Uchwała stanowi zał�cznik nr 11do protokółu 

 

c.    zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004r.   w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Pleszew. 
 
Radny Klak  stwierdził, i� Radni otrzymali bardzo ciekaw� informacj� dodatkow� dotycz�ca 
projektu uchwały. Pyta dlaczego wszystkie planowane inwestycje wzrastaj�  
o ł�czn� kwot� a� o 6mln. Je�eli na zadanie budowa stacji uzdatniania wody planowało si� 
2mln. 400tys.zł. a teraz podaje si� 2mln. 700tys. zł to tak� ró�nice mo�e jeszcze przyj�� 
poniewa� wiadomo, i� szacunkowo o 10% osoba, która wyceniała mo�e si� myli�.  
W przypadku kanalizacji sanitarnej w Kowalewie �rodki si� zwi�ksza z 1,5mln. zł. na 3mln. 
zł.  �rodki na remont ul. Hallera i Targowej zwi�ksza si� z 1mln do 2mln 200 tys. zł. Du�ym 
zaskoczeniem jest dla niego zmiana sposobu u�ytkowania budynku po byłej pralni gdzie 
szacunkowa warto�� była 0,5mln. zł., a teraz jej warto�� oceniana jest na 1,5 mln. zł. Uwa�a, 
�e ten kto to szacował niepowa�nie podszedł do tematu poniewa� warto�� inwestycji 
wzrosła a� trzykrotnie. Stwierdził, i� za takie �rodki mo�na wybudowa� 5 luksusowych willi 
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aby osoby które miały mie� społeczne mieszkania tam sobie mieszkały. Po co remontowa� 
taki budynek gdzie warto�� jest tak astronomiczna. Zadanie budowa chodnika i kanalizacji  
w Suchorzewie i Piekarzewie wzrasta z planowanej kwoty o 100%. Budowa sali wiejskiej  
w Kowalewie z 300 tys. zł do prawie 600tys. zł. Budowa ul. Osiedlowej i Witosa w Brzeziu 
z 300tys. zł do 850 tys. zł. Stwierdził, �e by� mo�e jest to tak zaplanowane aby na te zadania 
pozyska� wi�ksze �rodki ale nie ma �adnego wytłumaczenia sk�d te kwoty si� wzi�ły. 
 
Burmistrz stwierdził, �e WPI był przygotowywany 1,5 roku temu. Od tego czasu nast�piły 
pewne zmiany. Dokonuj�c zmiany WPI nale�y warto�� zada� przeliczy� wg 
obowi�zuj�cych przepisów. Takie wst�pne przeliczenia zostały zrobione. Przypomniał, �e 
od 1 maja ubiegłego roku nast�pił wzrost podatku VAT z 7% do 22%. W ka�dej z inwestycji  
wyst�piły ró�nego rodzaju elementy, które zdecydowały o podanych kwotach. Odnosz�c si� 
do zadania kanalizacji sanitarnej w Kowalewie wyja�nił, �e pocz�tkowo planowano 
wykona� tylko Baranów. Były silne naciski ze strony mieszka�ców, którzy wnioskowali aby 
dokumentacja obejmowała kompleksowo cały Kowalew. Powi�kszenie zadania 
spowodowało zwi�kszenie jego kosztów.  
Wyja�nił, �e  �rodki 550 tys. zł przeznaczone na pralnie miały obejmowa� tylko 19 
mieszka�. Cała koncepcja miała obejmowa� 29 mieszka�. Kwota ta nie obejmowała wykupu 
pralni. Poinformował, �e s� prowadzone negocjacje z Wojskow� Agencj� Mieszkaniow�. 
Nie ma ju� takiej sytuacji jak kilka lat temu, �e władze samorz�dowe mogły otrzyma� co� za 
darmo. Dzisiaj musz� za to zapłaci�. Obecnie mo�emy wnioskowa� o ulg�.  
Odnosz�c si� do zadania budowa chodnika i kanalizacji w Suchorzewie i Piekarzewie 
wyja�nił, �e w trakcie rozstrzygania przetargu był ogłoszony przetarg tylko na wykonanie 
chodnika z kostki, któr� przekazała Generalna Dyrekcja Dróg. Okazało si�, �e w cz��ci 
Piekarzewa gdzie jest bardzo du�e zani�enie budynków cały chodnik musi by� obudowany 
betonowymi płytami. Problem ten omawiano z Generaln� Dyrekcj� Dróg, która miała 
dokona� zakupu tych elementów ze �rodka specjalnego. �rodka tego ju� nie ma. Wczoraj 
odbyło si� spotkanie z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg, Inspektora Nadzoru i 
PK. B�dziemy wnioskowa� do GDD aby wspomogła to zadanie albo zakupem albo 
�rodkami finansowymi. 
 
Radny Hasi�ski stwierdził, �e je�li to ma by� wieloletni plan i ma by� odpowiedzialnie 
uchwalany to tak jak pocz�tkowo byli�my za tym aby punkt ten zdj�� z porz�dku obrad to 
teraz podtrzymujemy aby tego nie uchwali�. Nie mo�e by� tak, �e Radni s� zaskakiwani 
takimi rzeczami. Pyta czy Radni maj� bra� odpowiedzialno�� w ciemno za takie decyzje.  
Rada nie powinna nie maj�c pełnej wiedzy na ten temat uchwala� takich programów. 
Przecie� to jest skandalicznie �eby teraz si� dowiadywa�, �e co� mamy wykupi� co� co 
mieli�my dosta� za darmo. 
 
Radny Klak stwierdził, i� z wypowiedzi Burmistrza wynika, �e liczba mieszka�  
z planowanych 19 mieszka� zwi�kszy si� do 29. Pyta czy nam zale�y na kupnie tej pralni 
garnizonowej, któr� nikt nie jest zainteresowany czy Agencji Mienia Wojskowego na 
sprzeda�y. Bo je�eli im to wiadomo, �e mo�emy kupi� za wiele ni�sz� cen�. 
 
Radny Nawrocki stwierdził, i� niepokoi go fakt, �e były naciski ze strony mieszka�ców 
Kowalewa aby robi� dalsz� cz��� kanalizacji i projekt. Z tego co wie to jest projekt 
kanalizacji Zielonej Ł�ki i pewnie niedługo b�dzie niewa�ny, a przecie� zapłacono za ten 
projekt. Stwierdził, i� wygl�da na to, �e czas który po�wi�cił na prace w zespole 
przygotowuj�c WPI był zmarnowany. 
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Burmistrz stwierdził, �e w wielu wypowiedziach na temat mieszka� socjalnych nigdy nie 
padło, �e budynek po pralni otrzymamy za darmo. Czynimy starania o pozyskanie tego 
obiektu. Wycena tego obiektu jest na kwot� 420 tys. zł. Wnioskowali�my o udzielenie nam 
upustu w wysoko�ci 90%. Z informacji uzyskanych od innych gmin które czyniły starania  
o pozyskanie obiektów powojskowych wynika, �e dawano 10-20% upustu. My 
otrzymali�my propozycj� upustu 30%. Przypomniał, �e nigdy nie mówił, �e obiekt ten 
gmina otrzyma za darmo. Nigdy takiej propozycji nie było. Je�li dzi� Radni zdecyduj�, �e 
mamy tego zadania nie robi� to na nast�pn� sesje mo�e przedstawi� analiz�. Mo�na 
całkowicie zdj�� ten punkt a wtedy mieszka� socjalnych nie b�dzie. By� mo�e b�dzie inna 
koncepcja. 
 
Radny Klak zgadza si� z Burmistrzem, �e nigdy nie było mowy o tym, �e ten obiekt ten 
zostanie uzyskany za darmo. Skoro wycena była na 420tys. zł. i mamy 30% upustu czyli 
kupujemy pralnie za ponad 300 tys. zł. My przeznaczali�my pierwotnie ponad 500tys. zł. 
czyli tak jakby�my ten budynek kupili. Teraz 1mln zł. b�dzie kosztowała adaptacja 29 
mieszka�. Jest to dla niego niewytłumaczalne. 
 
Przewodnicz�cy Rady ogłosił 10 min przerwy. 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, i� po konsultacjach radnych Klubu Towarzystwa 
Miło�ników Pleszewa i SLD zaproponowano aby zdj�� z uchwały pkt 15 tj. zmiana sposobu 
u�ytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne oraz wykup obiektu. 
 
Radny Klak stwierdził, i� po konsultacjach radni Klubu Razem dla Pleszewa i Forum 
Samorz�dowego Ziemi Pleszewskiej  doszli do wniosku, �e skoro mamy przeznaczy� 1,5 
mln. zł. na zakup i remont 29 mieszka� socjalnych to proponuj� kupi� 30 luksusowych 
mieszka� w bloku po 50 tys. zł.  
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Hasi�skiego o zdj�cie pkt  
10 c tj. zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 
2004r.   w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew z 
porz�dku obrad. 
 
Radni głosami 6 za, 9 przeciw, 2 wstrzymuj�cych si� odrzucili wniosek 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykre�lenie pkt 15  z projektu 
uchwały tj. zmiana sposobu u�ytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania 
socjalne oraz wykup obiektu. 
 
Radni głosami 11za ,(6 radnych mimo uczestnictwa w obradach sesji nie uczestniczyli w 
głosowaniu) przyj�li wniosek. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r.   w sprawie przyj�cia 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew z wykre�leniem pkt 15. 
 

Rada Miejska poprzez głosowanie  przy 11 głosach za, 6 wstrzymuj�cych si� podj�ła 
uchwał� Nr XXX/198/2005 w sprawie zmiana uchwały Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej 
w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyj�cia Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew. 
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Uchwała stanowi zał�cznik nr 12 do protokółu. 
 

 

 

d. zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. 

Skarbnik stwierdził, i� w zwi�zku z tym, �e pkt 11a porz�dku obrad został zdj�ty tj. 
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu nast�puje zmiana w zał�czniku nr 2 
czyli w wydatkach w rozdziale dotycz�cego przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 
12.500zł, która była zapisana na str. 4 wydatków w zał�czniku nr 2 zostaje wykre�lona z tego 
paragrafu. Zostaje zwi�kszony ponownie § 4300 z którego to zdj�cie wcze�niej nast�piło. W 
zwi�zku  
z tym, i� otrzymano dotacje od wojewody w wysoko�ci 2tys. zł oprócz tego, �e jest to uj�te  
w dochodach i wydatkach umieszczono t� kwot� równie� w § 1 pkt 1 i pkt2. 

Przewodnicz�cy Rady podsumowuj�c wypowied� Skarbnika stwierdził, �e s� dwie zmiany 
dotycz�ce zdj�cia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i otrzymania dotacji od 
wojewody. Pyta kiedy wpłyn�ła dotacja od Wojewody. 

Skarbnik wyja�nił, �e po wysłaniu pierwszych materiałów sesyjnych Radnym. 

Radny Klak uwa�a, �e zasadne jest zdj�cie tego pkt z porz�dku obrad z uwagi, �e  
w informacji dodatkowej, która została wcze�niej uchwalona był zapis- budynek garnizonowy 
1,5 mln a w przedstawionym dzisiaj bud�ecie 1,2mln. 

Burmistrz stwierdził, i� w tej kwestii jest jeszcze dodatkowy element, a mianowicie wykup 
gruntu za 300tys, który w tej inwestycji si� nie znajduje. Je�li te kwoty si� zsumuje to wyjdzie 
1,5mln. Zauwa�ył, �e za chwil� Radni b�d� decydowali o tym czy przyj�� 3 plany Rozwoju 
Miejscowo�ci które nale�y zło�y� do 5 maja br. �eby te projekty mogły by� zgłoszone i miały 
szanse aby je rozpatrywa� musi by� WPI i bud�et. Torpeduj�c te działania nale�y powiedzie� 
tym mieszka�com, �e nie maj� szans na uzyskanie �rodków finansowych. Wnioskuje  
o uchwalenie tego projektu bud�etu bowiem ma to uzasadnienie merytoryczne. 

Radny Nawrocki zgadza si� z tym, �e musi by� bud�et ale niech to b�dzie porz�dny bud�et  
a nie zlepek ró�nych kartek. Szkoda materiałów i szkoda papieru. Do 5 maja mamy jeszcze 10 
dni. Mo�na zwoła� sesje nadzwyczajn� aby uchwali� konkretny bud�et i zd��y� zło�y� 
programy. 

Burmistrz prosi by radny zwrócił uwag� na fakt, �e dostał materiały 7 dni wcze�niej 
pokazuj�ce dlaczego s� takie działania. W pierwszym wariancie było mówione, �e po 
zło�eniu wniosku w ci�gu miesi�ca b�dzie decyzja o otrzymaniu �rodków finansowych. W 
pó�niejszym czasie otrzymali�my informacje, �e rozpatrzenie wniosku potrwa ok. 3 miesi�cy, 
nast�pnie b�dzie trzeba czeka� na decyzje jakie to b�d� �rodki, rozstrzygniecie przetargu 
b�dzie dopiero mo�liwe w miesi�cu pa�dzierniku. Te 3 wnioski, które dodatkowo 
zaproponowali�my kwotowo si� zgadzaj�. Jest tylko rozbicie na lata 2005-2006. 

Radny Nawrocki stwierdził i� Burmistrz mówił, �e wykup pralni był wyceniany na ponad 
400tys. zł. Przy upu�cie 30% wychodzi ok. 300 tys. zł. My nie jeste�my przeciwko bud�etowi 
tylko przeciwko trybowi jego wprowadzaniu i głosowania nad nim. 
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Radny Hasi�ski widzi pewne niekonsekwencje. W zwi�zku z nie przyj�ciem uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu chcecie zaproponowa� 
zmiany �eby to było spójne. Został wykre�lony pkt 16 WPI i jest to niespójne z zał�cznikiem 
zadania inwestycyjne do bud�etu a to Wam nie przeszkadza. 

Burmistrz stwierdził, �e w projekcie bud�etu jest kwota 550 tys. zł. Zgodnie z sugestiami 
Przewodnicz�cego na najbli�szej sesji b�dzie ten temat analizowany. Do tego czasu nie b�d� 
podejmowane �adne ruchy ze strony władz miasta w tym temacie. 

Radny Hasi�ski stwierdził, i� Burmistrz mówił nie na temat. Skoro nie została przyj�ta 
uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu i chcecie 
skorygowa� bud�et aby to było zgodne a nie przeszkadza wam �e b�dzie w innym miejscu 
niezgodny. Skoro chcecie doprowadzi� do zgodno�ci bud�etu w zwi�zku z nie podj�ciem 
uchwały to powinni�cie wykre�li� z zał�cznika inwestycyjnego zadanie i z bud�etu kwot� 
przeznaczona na ten cel. 

Skarbnik rozumie, i� radnemu Hasi�skiemu chodzi o wykre�lenie w zał�czniku nr 8 wydatki 
na wieloletnie programy inwestycyjne pozycji 5. W bud�ecie jest zał. nr 4 wydatki 
inwestycyjne inaczej maj�tkowe jest 550tys. zł. zaplanowane i to si� nie zmienia. Wydatki na 
wieloletni program inwestycyjny obejmuj� min 2 lata czyli 2005 i dalsze. Ta inwestycja 
odpada z wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne natomiast w zał�czniku 4 do 
uchwały bud�etowej pozostaje. 

Radny Nawrocki stwierdził, �e za chwile Rada b�dzie głosowała nad uchwał� w sprawie 
przyznania pomocy socjalnej dla uczniów. Brakuje na ten cel 320 tys. zł Pyta gdzie te �rodki 
znajduj� si� w bud�ecie. Stwierdził, �e b�dzie si� podejmowa� co� czego nie ma. 

Burmistrz wyja�nił, �e w maju mo�e b�dzie zmiana w bud�ecie zwi�zana z wypłacaniem 
stypendium. Zaznaczył, �e gmin� postawiono przed faktem dokonanym. Nale�y uchwali� 
regulamin pokazuj�cy najni�sze stawki, a na nast�pnej sesji nale�y dokona� przesuni��  
w bud�ecie. 

Radny Nawrocki stwierdził, �e skoro wiadomo, i� �rodków starczy na 4 miesi�ce to aby nie 
było tak jak w powiecie, bud�et nale�y uchwali� na ko�cu. 

Radny Hasi�ski w nowym  zał�czniku nr 8 wydatki na wieloletni plan inwestycyjny 
porównuj�c ze starym zał�cznikiem zostało wyrzucone zadanie 8 tj. budowa ulic na osiedlu 
Bocia�skiego. Pyta z czego to wynika. 

Skarbnik wyja�nił, �e RIO stwierdziła, i� w 2004r. było realizowane zadanie budowa ulic na 
osiedlu Bocia�skiego. W zwi�zku z tym ponie�li�my ju� nakłady. WPI, który był dzisiaj 
uchwalany zawiera nakłady na osiedle Bocia�skiego w wysoko�ci 500tys. zł. Uj�cie tego 
zadania w takiej postaci powodowałoby, �e mamy plan 500tys. zł w tym nakłady poniesione 
412 tys. zł, tak, �e pozostaje nam tylko 82 tys. zł. W zwi�zku z tym przyj�li�my zało�enie, �e 
dzielimy to zadanie z WPI na poszczególne ulice. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e przed chwil� uchwalony WPI zawiera te wszystkie zadania 
razem. Znowu jest niezgodno��. 

Skarbnik wyja�nił, �e wła�nie zaproponowano co� takiego aby tych niezgodno�ci nie było. 
Gdyby�my przyj�li to zadanie budowa na osiedlu Bocia�skiego to wtedy w nakładach 
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poniesionych w 2004r. mamy 412 tys. zł. Na 2005r. zostanie tylko 82 tys. zł. I wtedy jak to by 
si� miało do zał�cznika nr 4. 

Radny Hasi�ski pyta a jak to si� ma do WPI. 

Skarbnik wyja�nił, �e w wyja�nieniu i uzasadnieniu WPI jest napisane, �e s� to inwestycje, 
które s� realizowane od 2005r. w gór�. Nie cofamy si� wstecz. To co zostało zrealizowane w 
2004r. zostało w nakładach poniesionych wyci�te. 

Radny Hasi�ski w WPI który został uchwalony jest ul Helska, Konopnicka, 	yromskiego to 
czemu nie ma w tym. 

Skarbnik wyja�nił, �e została podzielona budowa na osiedlu Bocia�skiego na poszczególne 
zadania. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e powinno by� nowe zadanie wstawione. 

Skarbnik wyja�nił, �e jest nowe zadanie w zał�czniku nr 4. 

Radny Hasi�ski stwierdził, i� zostało wyci�te zadanie Bałtycka i Asnyka. 

Skarbnik wyja�nił, �e jest zał�cznik nr 4 budowa ul Bałtyckiej i Asnyka w Pleszewie w 2005r. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e nie ma ich w wieloletnich wydatkach s� nakłady które s� 
realizowane. 

Skarbnik wyja�nił, �e w wieloletnich wydatkach s� nakłady które maj� by� realizowane w 
2005r. oraz w 2006r lub 2007r. je�eli w nazwie zadania jest budowa ul Asnyka i Bałtyckiej to 
jest to cz��� tego programu. 

Burmistrz stwierdził, i� na wniosek radnego Nawrockiego to co jest ju� wykonane jest 
całkowicie wyrzucone. Zadania, które s� wykonywane w jednym roku b�d� odr�bnie 
wykonywane. 

Radny Klak nawi�zuj�c do wypowiedzi Skarbnika zgadza si�, �e inwestycja jest rozpocz�ta. 
Jest w WPI gdzie jest ta informacja dodatkowa podzielone na poszczególne ulice, które 
znikaj� w zał�czniku nr 8. Rozumie, �e ta inwestycja nie została zako�czona ale przynajmniej 
powinna by� ta kwota, któr� mamy w tym roku ponie��. 

Skarbnik stwierdził, �e jest to tylko jednoroczne zadanie. Nie jest to WPI. 

Radny Hasi�ski pyta ilu letnie jest zadanie budowa ul. 	yromskiego i Konopnickiej. 

Skarbnik wyja�nił, �e jest to zadanie uj�te w WPI w ł�cznych nakładach 500 tys. zł, a kiedy to 
b�dzie zrobione to ju� od Rady zale�y. 

Radny Hasi�ski – ale w planie jest zapisane w 2005 – 2009r. 

Skarbnik wyja�nił, �e z tego nawiasu b�dzie realizowana ul. Bałtycka i Asnyka. Pozostałe 
b�d� realizowane w latach nast�pnych, w miar� mo�liwo�ci. 

Burmistrz stwierdził, �e tych dwóch ulic nie ma w planie wydatków maj�tkowych dlatego nie 
s� przewidziane w tej chwili do zrobienia. 
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Radny Nawrocki wracaj�c do wcze�niejszej wypowiedzi Burmistrza stwierdził, �e 
rzeczywi�cie powinno by� tak, �e to co jest zapisane to realizujemy. 

Radny Klak wracaj�c do kwestii pralni garnizonowej stwierdził, �e skoro Skarbnik 
powiedział, �e jest zdj�te gdy� tak zostało przegłosowane to w zał�czniku te� tego punktu nie 
powinno by�. 

Radny Hasi�ski stwierdził, i� w uchwale s� dwa zał�czniki 6. 

Skarbnik stwierdził, �e zał�cznik nr 6 jest to tylko plan dotacji celowej z bud�etu na 
finansowanie lub dofinansowanie zada� zleconych realizowanych przez stowarzyszenia. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e nr 6 ma równie� zał�cznik dotacji dla podmiotów finansów 
publicznych. 

Skarbnik stwierdził, �e jest to zał�cznik nr 5. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e zał�cznik nr 5 mo�e dla nowej uchwały ale nr 6 w starej. 

Skarbnik stwierdził, �e takie s� zapisy prawne. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e wprowadzono całkowicie nowy zał�cznik którego kiedy� nie 
było.  

Skarbnik wyja�nił, �e rzeczywi�cie go nie było i jest to zał�cznik nr 6 do projektu 
kwietniowej uchwały. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e wystarczy oznaczy� ten zał�cznik jako 6a i wtedy b�dzie 
zachowana ci�gło��. W uzasadnieniu zał�cznika nr 5 mówi si�, �e zwi�ksza si� o 56 tys. zł. 
Przepisano z bł�dem stare uzasadnienie. Pyta czy zostały rozliczone ubiegłoroczne �rodki z 
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska. 

Skarbnik stwierdził, �e jest on rozliczony i jest to sprawozdanie Rb 33. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e uchwalaj�c Fundusz na 2004r. to po stronie salda 
pocz�tkowego nadwy�k� niewykorzystan� z poprzedniego roku uj�to i przewidziano jej 
wydatkowanie. W tej chwili tylko przewidziano wydatki na poziomie dochodów nie 
uwzgl�dniaj�c pozostało�ci z roku ubiegłego. Rozmawiali�my o tym przy uchwalaniu bud�etu 
i pani kierownik Ciupa mówiła, �e jak to zostanie rozliczone to zostanie uwzgl�dnione, a nie 
zostało uwzgl�dnione 

J. Ciupa kierownik Wydziału Finansowego stwierdziła, i� radny Hasi�ski ma racje. Nie 
nale�y tego wprowadza� po stronie przychodów  po stronie rozchodów i to si� dokonuje po 
zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania bud�etu i to b�dzie zrobione w maju. 

Radny Hasi�ski dziwi go fakt, �e w zeszłym roku było to mo�na zrobi� od razu a teraz nie 
mo�na. Prosi o wyspecyfikowanie co si� składa na kwot� 1mln 285 tys. zł. 

Skarbnik stwierdził, �e jest to rozliczenie lat ubiegłych ogółem. Na to składa si� kwota 
�rodków pieni��nych na rachunku bud�etu MiG, do tego dodaje si� 2mln 149 715zł, do tego 
dodaje si� pozostałe �rodki pieni��ne czyli s� to udziały w PIT, które wpłyn�ły za miesi�c 
grudzie� w styczniu do tego dodaje si� nale�no�ci od bud�etów ł�cznie s� to dane z bilansów 
wzi�te. Do tego dodaje si� pozostałe nale�no�ci i jest to kwota wynikaj�ca z niewygas�jacych 
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wydatków. Z tych 4 elementów wychodzi suma 3827136zł. od tej koty odejmujemy 
subwencje o�wiatow�, która wpłyn�ła w grudniu ale dotyczyła ju� stycznia br., zobowi�zania 
wobec bud�etu, pozostałe zobowi�zania i rezerw� na niewygasaj�ce wydatki. Te  pozycje 
daj�  kwot� 1932642zł. Je�eli od 3827136zł. odejmiemy 1932642zł pozostan� wolne �rodki 
które s� do dyspozycji do uruchomienia. Jest to 1894494zł. wcale nie jest to powiedziane, ze 
ta sume musimu uruchomi�. Uruchamiamy 60 – 70% tej sumy. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany bud�etu 
i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. z wykre�leniem w zał�czniku nr 8 – wydatki na 
wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach 2005 – 2007 zadania pn. Zmiana 
sposobu u�ytkowania budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne  

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 3 wstrzymuj�cych si� ( 3 radnych 
nie brało udziału w głosowaniu) podj�ła uchwał� Nr XXX/199/2005 w sprawie zmiany 
bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 13 do protokółu. 

Radny Nawrocki wnioskuje aby ka�dy z Radnych otrzymał uchwał� bud�etow� podpisana 
przez Przewodnicz�cego Rady. 

Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e po naniesieniu poprawek i podpisaniu Radni otrzymaj� 
stosown� uchwał�. 

e.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Rokutów, 

Radny Pisarski stwierdził, i� w opracowanym projekcie s� pewne nie�cisło�ci ale w sumie 
nale�y oceni� go pozytywnie. Plan jest sposobem na rozwój Rokutowa i aktywizacj� jego 
mieszka�ców. W tym samym kierunku powinny i�� działania dla innych �rodowisk wiejskich. 
Działalno�� centrum rekreacyjnego w Rokutowie musi zabezpiecza� interesy mieszka�ców 
wsi a przede wszystkim dzieci, którym zabrano szkoł�. Działalno�� centrum musi by� ci�gła, 
a nie tylko akcyjna. W zwi�zku z tym musz� by� zabezpieczone na t� działalno�� 
odpowiednie �rodki. Z projektu planu nie bardzo to wynika. 	adnych �rodków na tak� 
działalno�� ci�gł� nie mamy zaplanowanych. Proponuje w planie rozwoju, który Radni 
otrzymali dopisa� zdanie „władze samorz�dowe MiG na stał� działalno�� centrum 
rekreacyjnego b�d� zabezpiecza� w bud�ecie corocznie �rodki finansowe na jego utrzymanie, 
rozwój i przyj�te formy działalno�ci uwzgl�dniaj�ce potrzeby mieszka�ców a przede 
wszystkim dzieci” Pyta gdzie w ko�cu b�dzie budowany zbiornik wodny w Łasewie czy w 
Zawadach. W programie tym pisze si�, �e mocn� stron� wsi jest bliska miejscowo�� Zawady 
gdzie planuje si� budow� zbiornika retencyjnego z  funkcj� rekreacyjn�. Pyta czy to jest 
mocna strona, �e co� si� planuje. 

Radny 	ychlewicz i radny Grobys przeoczyli szczegółowe głosowanie nad uchwał� w 
sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta i Gminy na 2005r. W zwi�zku z tym wnosz� o 
ponowne głosowanie.  
Przewodnicz�cy Rady w zwi�zku z powy�szym proponuje aby poprzednie głosowanie uzna� 
za niewa�ne. Poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta 
i Gminy na 2005r. wraz z wykre�leniem w zał�czniku nr 8 – wydatki na wieloletnie programy 
inwestycyjne w poszczególnych latach 2005 – 2007 zadania pn. Zmiana sposobu u�ytkowania 
budynku byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne. 
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 1 wstrzymuj�cym si�, 5 
przeciwnych podj�ła uchwał� Nr XXX/199/2005 w sprawie zmiany bud�etu i w bud�ecie 
Miasta i Gminy na 2005r. 
Uchwała stanowi zał�cznik nr 14 do protokółu. 

 

A. Ptak Kierownik OR. stwierdził, i� ka�dy radny ma prawo do oceny tego dokumentu. 
Zwłaszcza dowolno�� i metodologia przy przygotowywaniu tego dokumentu pozwala na 
wyra�enie opinii ka�demu. Wcze�niej ju� radny Klak zauwa�ył, �e nie ma głównych 
podmiotów gospodarczych. Pragnie zauwa�y�, �e za wyj�tkiem Okr�gowej Spółdzielni 
Mleczarskiej w Kowalewie w �adnym z Planów Rozwoju nie wymieniono podmiotów 
gospodarczych. Wskazano jedynie ilo�� tych podmiotów, a w przypadku Brzezia s� tendencje 
zwi�zane z rozwojem przedsi�biorczo�ci. Informacje takie zawieraj� zał�czniki. W przypadku 
Rokutowa jest to str. 4, w przypadku Brzezia str. 4 i 11 za� w przypadku Kowalewa str. 4 i 5. 
Na stronach tych znajduj� si� informacje na temat podmiotów gospodarczych, a w przypadku 
Brzezia równie� dodatkowy element. Ukazano dynamik� w latach 2000-2004. Analiza 
ewidencji działalno�ci gospodarczej wykazała ponad 80% wzrost podmiotów gospodarczych 
na terenie miejscowo�ci Brzezie. Zaznaczył, �e je�li chodzi o elementy gospodarcze to w 
informacji na temat stanu obecnego wsi wskazano przede wszystkim funkcje wsi. Tam gdzie 
jest du�a liczba podmiotów gospodarczych, gdzie maj� decyduj�ce znaczenie na 
funkcjonowanie wsi wskazano, �e jest to funkcja produkcyjna, usługowa lub handlowa. 
Ponadto w elemencie po��dane kierunki rozwoju zawarto równie� wszystkie rzeczy, które s� 
korzystne dla wsi i uwzgl�dniaj� te kierunki. Odnosz�c si� do wypowiedzi radnego 
Pisarskiego dotycz�cej działalno�ci ci�głej stwierdził, i� nie upierałby si� aby takie 
stwierdzenie wpisa� nie mniej jednak w przypadku uzyskania �rodków wniosek zło�ony przez 
pracownika urz�du zakłada, �e w ci�gu kolejnych lat co pół roku trzeba składa� sprawozdania 
z wykonania i przebiegu eksploatacji tej inwestycji. Zauwa�ył, �e budowa zbiorników 
wodnych nie jest zadaniem realizowanym przez samorz�d gminny. S� to zadania realizowane 
przez Urz�d Marszałkowski lub słu�by wojewódzkie. Zaznaczył, �e plan ten jest opracowany 
do 2013r. czyli katalog zada� jest mo�liwie jak najbardziej szeroko opracowany. Oczywi�cie 
nie s� to zadania, które musz� by� realizowane. S� to przede wszystkim po��dane kierunki 
inwestycji wynikaj�ce z potrzeb miejscowo�ci jak równie� z dokumentów planistycznych, 
analitycznych które do tej pory powstały. 

Radny Klak poniewa� pan Ptak nawi�zał do mojej wypowiedzi odno�nie firm czy podmiotów 
gospodarczych wskazał Pan, i� na 4 str. opisano podmioty gospodarcze. W przypadku Brzezia 
napisano „w działalno�ci ewidencji gospodarczej zarejestrowanych jest 29 podmiotów 
gospodarczych”. Uwa�a, �e nie jest to wystarczaj�ca informacja. W Brzeziu znajduje si� 
atrakcja turystyczna któr� wszyscy w Pleszewie znaj� i nie nale�y jej si� wstydzi� tylko j� 
pokaza�. 

A. Ptak Kierownik OR. uwa�a, �e nikt si� nie wstydzi działalno�ci pana J�drasiaka. Przyj�to 
jedynie tak� metodologi�, �e nie wymienia si� �adnych podmiotów za wyj�tkiem Okr�gowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Kowalewie. 

Przewodnicz�cy Rady stwierdził, �e je�eli jeden wniosek z powiatu b�dzie realizowany to 
b�dzie to du�y sukces. Zaznaczył, �e �rodki b�d� przeznaczone na odbudowe wsi, 
zniszczonych w okresie powojennym pewnych urz�dze�, kultury itp. W zwi�zku z czym 
powstaje pytanie czy wigwam, który powstał teraz jest elementem zniszczonym czy nie. 
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A. Ptak Kierownik OR. stwierdził, i� wszyscy radni otrzymali autoporawki dotycz�ce 
rozliczania tych inwestycji. Przyj�ta metodologia zaokr�glania cyfr wprowadziła mi�dzy 
wnioskiem a tym dokumentem odchylenia o 1zł, 2 zł. 

R. Kwa�niewski sołtys wsi Rokutów stwierdził, i� Rokutów jest wsi� bardzo atrakcyjn�  
odznaczaj�c� si� wieloma walorami turystycznymi. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie przyj�cia Planu Rozwoju 
Miejscowo�ci Rokutów 

Rada Miejska jednogło�nie 17 za podj�ła uchwał� Nr XXX/200/2005 w sprawie 
przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Rokutów.  

Uchwała stanowi zał�cznik nr 15 do protokółu.                                                                               

 

f.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Brzezie. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie przyj�cia Planu Rozwoju 
Miejscowo�ci Brzezie. 

Rada Miejska jednogło�nie 17 za podj�ła uchwał� Nr XXX/201/2005 w sprawie 
przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Brzezie. 

Uchwała stanowi zał�cznik nr16 do protokółu. 

 

g.    przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Kowalew, 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie przyj�cia Planu Rozwoju 
Miejscowo�ci Kowalew. 

Rada Miejska jednogło�nie 17 za podj�ła uchwał� Nr XXX/202/2005 w sprawie 
przyj�cia Planu Rozwoju Miejscowo�ci Kowalew. 

Uchwała stanowi zał�cznik nr 17 do protokółu 

 

h.    cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego �wiadczonego przez 
Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie, 

Radny Nawrocki stwierdził, i� przystanki na terenie MiG Pleszew wygl�daj� fatalnie. Od 
kilkunastu lat dopominamy si� aby przewo�nik sprz�tał przystanki a on tego nie robi. My 
musimy płaci� bo inaczej przewo�nik zerwie umow�. Uwa�a, �e nale�y si� zastanowi� czy 
płaci� w takiej wysoko�ci czy umniejszy� o koszty sprz�tania przystanków. Z tego co pami�ta 
to przewo�nikowi miasto dopłacało do tzw. wozokilometrów. W zwi�zku z tym, �e zmieniły 
si� niektóre odcinki tras to zmieniła si� równie� ilo�c kilometrów, a wi�c miasto powinno 
mniej płaci�. Pyta czy s� takie wyliczenia. Stwierdził, �e autobusy słu�� do wo�enia osób. 
Poinformował, �e rozmawiał z panem Bewziuk z KLA który twierdził, i� spada im liczba 
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pasa�erów. Wg niego je�li KLA tak b�dzie traktowało swoich klientów nadal to z pewno�ci� 
nast�pi jeszcze wi�kszy spadek pasa�erów.  

Radny Marcin Sitnicki stwierdził, �e co roku przy okazji podwy�ek cen KLA wraca temat 
kursów autobusów i ich dostosowania do potrzeb mieszka�ców. Co roku mówimy, �e nie jest 
dobrze bo mieszka�cy narzekaj�. Najcz��ciej pojawia si� sprawa niedostosowania autobusów 
odje�d�aj�cych  z dworca w Kowalewie do przyje�d�aj�cych tam poci�gów. Zdarza si�, �e 
przyje�d�a poci�g a autobus par� minut wcze�niej odje�d�a do Pleszewa. Dobr� praktyk� 
było dwa lata temu przed przyj�ciem uchwały o podwy�ce zorganizowanie spotkania z 
dyrekcj� KLA. Odbyło si� takie spotkanie, przyj�li�my wnioski i nic poza tym. Przeczytał co  
ustalono dwa lata temu na spotkaniu z KLA. „Burmistrz M. Adamek podsumował spotkanie. 
Podzi�kował za konstruktywn� i spokojn� rozmow� oraz zaproponował jako wnioski 
ko�cowe zapisa�: coroczne spotkania Radnych Rady Miejskiej z przedstawicielami KLA, 
rozpatrzenie mo�liwo�ci zmiany rozkładu jazdy do Kowalewa na dworzec itp.” Pyta 
Burmistrza co z tego zrealizował. Od tamtego czasu nie odbyło si� �adne spotkanie radnych z 
dyrekcj� KLA. Ka�dego roku w pierwszej połowie zawsze przyjmujemy podwy�ki jakby nie 
mo�na ich przyj�� pod koniec roku. Umowa obliguje nas aby było to raz w roku i nie widzi 
problemu aby zrobi� to np. po wakacjach. Wnioskuje o odło�enie głosowania nad t� uchwał� 
poniewa� nie widzi sensownego uzasadnienia aby robi� to dzisiaj. Jest to z pewno�ci� w 
interesie KLA a nie mieszka�ców. Apeluje do Burmistrza aby wnioski które sformułowano na 
poprzednim spotkaniu egzekwowa� i aby organizowano takie spotkania z przedstawicielami 
KLA. 
 
Burmistrz stwierdził, i� nie odbyło si� takie spotkanie ale jest ono planowane w najbli�szym 
czasie. Wszystkie wnioski, które wpływały były na bie��co załatwiane. Na dzie� dzisiejszy 
jest jeden temat sporny a mianowicie to, �e KLA chciałoby jak najszybciej wróci� na obszar 
rynku. Był wniosek wsi Suchorzew o przedłu�enie 2 kursów linii 23, który został załatwiony 
pozytywnie. Negatywna odpowied� KLA była dotycz�ca bezpłatnych przejazdów autobusem 
nr 12A poniewa� kursuje on nie tylko przez MiG Pleszew. W sprawie wznowienia 
wieczornego kursu po 21 z Kalisza równie� była negatywna odpowied�. Przy czym  jest 
podana kwota 53 tys. zł rocznie i je�eli j� zapłacimy to KLA jest gotowe wznowi� kurs. 
Odpowied� na wniosek radnego Nawrockiego w sprawie zmian odjazdu linii 24 na dzie� 
dzisiejszy jest negatywna. Mieszka�cy osiedla nr 4 wnioskowali o przywrócenie kursu na 
cmentarz w zwi�zku z czym z urz�du wystosowano pismo w tej sprawie do KLA w dniu 
19.04.2005r. Odnosz�c si� do kwestii przejechanych wozokilometrów przypomniał, �e w 
momencie podpisywania umowy była to wielko�� rz�du 274231. W chwili obecnej jest 
286109. Przypomniał, i� dwa lata temu zaproponowano przewo�nikom przejecie przez miasto 
obowi�zek sprz�tania przystanków, miast by ogłosiło przetarg i obci��ało przewo�ników z 
tego tytułu. Nie wyrazili na to zgody. W zwi�zku z nie wywi�zywaniem si� z obowi�zku 
sprz�tania przystanków nało�ono na nich mandaty. Do ko�ca miesi�ca Stra� Miejska ma 
przesła� materiały do s�du o ukaranie przewo�ników. Prosi by zwróci� uwag� na fakt, �e po 
spotkaniu, o którym mówił radny Sitnicki był zapis precyzuj�cy w jakim terminie ma by� 
podejmowana uchwała. Był zapis mówi�cy o tym, �e po opublikowaniu wska�nika GUS, 
który b�dzie podstaw� zmiany cen KLA wyst�pi do nas z wnioskiem o zmiany i na 
najbli�szej sesji musimy ten wniosek przedstawi� radnym. 
 
Radny Marcin Sitnicki stwierdził, �e intencj� tamtego spotkania było zorganizowanie przed 
podj�ciem uchwały spotkania z dyrekcj� KLA. Z tego co Burmistrz mówił o wnioskach 
mieszka�ców to wydaje mu si�, �e  wi�kszo�� została rozpatrzona negatywnie. Pragnie 
dorzuci� równie� swój wniosek o przedłu�enie linii w Kowalewie do ko�cioła, który równie� 
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został rozpatrzony negatywnie. Ma wra�enie, �e KLA zajmuje dosy� sztywne stanowisko w 
tej sprawie i jego zdaniem rozs�dniej b�dzie zorganizowa� to spotkanie z dyrekcj� KLA przed 
przyj�ciem uchwały o podwy�kach. Wydaje mu si�, �e b�dzie to dobre rozwi�zanie z punktu 
widzenia rozs�dnego negocjatora. Wnioskuje aby przeło�y� głosowanie, spotka� si� z 
dyrekcj�, przedstawi� im nasze propozycj�, a dopiero pó�niej przegłosowa� podwy�ki. Prosi 
Burmistrza o odpowied� co przynagla aby zaj�� si� tym ju� dzisiaj. 
 
Radny Hasi�ski stwierdził, i� co� mu si� nie zgadza w wypowiedzi Burmistrza na temat 
sprz�tania poniewa� chciało sprz�ta� miasto i obci��a� przewo�ników ale na to nie było 
zgody. Przewo�nicy rzekomo nie sprz�taj�. Radny był �wiadkiem, �e niektóre przystanki były 
sprz�tane wi�c pyta je�li nikt tego nie robił to kto to robił. 
 
Przewodnicz�cy Rady stwierdził, i� jest zaskoczony bardzo wysokimi karami 
zaproponowanymi w projekcie uchwały. 
 
Radny Nawrocki pyta czym KLA uzasadniło odrzucenie wniosku dotycz�cego zmiany 
kursów niedzielnych. 
 
Radny Matuszewski przypomniał, �e kiedy� autobusy KLA kursowały po osiedlu Mieszka I 
jednak ze wzgl�du na nieopłacalno�� KLA wycofały te kursy. Zostały równie� zlikwidowane 
kursy na trasie Kalisz – Pleszew ze wzgl�du na brak rentowno�ci. Pyta czy czasami KLA nie 
d��y do zerwania umowy z miastem. By� mo�e nale�y si� zastanowi� nad innym 
przewo�nikiem, który b�dzie �wiadczył lepsze usługi. 
 
Burmistrz odnosz�c si� do wypowiedzi Przewodnicz�cego Rady w sprawie wysokich kar 
stwierdził, i� stawki  te zostały wyliczone na podstawie Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury. 
 
K. Głuchow radca prawny stwierdziła, i�  § 2 ust. 5 umowy zawartej miedzy miastem i KLA 
mówi, i� zmiana wysoko�ci cen biletów mo�e odbywa� si� raz w roku na wniosek 
przewo�nika. Przedło�one propozycje wprowadzenia zmian wymagaj� zatwierdzenia przez 
zamawiaj�cego. Zwróciła uwag� na fakt, �e jest równie� porozumienie w sprawie zasad i 
trybu wprowadzania zmian cen biletów o których mowa w art. 2 ust. 5 umowy. Strony 
zgodnie ustalaj�, �e wniosek o zmian� cen za usługi składa po ogłoszeniu przez Prezesa GUS 
stopnia inflacji. Zaznaczyła, �e najbardziej konkretny jest § 2 umowy który mówi, �e uchwała 
w sprawie cen za usługi przewozowe wprowadzona zostanie pod obrady pierwszej sesji Rady 
Miejskiej w Pleszewie odbywaj�cej si� nie wcze�niej ni� 30 dni po zło�eniu wniosku przez 
KLA. Termin mo�e ulec zmianie w zwi�zku z brakiem opinii zwi�zków zawodowych które 
maja miesi�c na zaopiniowanie projektu uchwały. 
 
Przewodnicz�cy Rady zauwa�ył, �e zapis mówi, i� projekt nale�y wnie�� pod obrady a 
niekoniecznie musi on by� rozstrzygni�ty. 
  
K. Głuchow radca prawny stwierdziła, i� to ju� nale�y do kompetencji Rady. 
 
Radny Marcin Sitnicki ponownie wnioskuje aby zdj�� projekt w/w uchwały. 
 
Radny Hasi�ski stwierdził, �e dwa lata temu była dokładnie taka sama dyskusja dotycz�ca 
tego czy mo�emy odło�y� uchwał� w tej sprawie czy nie mo�emy . Wówczas doszli�my do 
wniosku, �e mo�emy i tak te� zrobili�my. 
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Radny Wajsnis przypomniał, �e uchwała została odło�ona za co KLA ukarało nas obci�ciem 
jazd po naszym mie�cie. 
 
Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj�cie z porz�dku obrad uchwały  
w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego �wiadczonego przez 
Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji miejskiej w Pleszewie. 
 
Rada Miejska przy 16 głosach za i 1 wstrzymuj�cym si� przyj�ła wniosek o zdj�cie  
z porz�dku obrad uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego �wiadczonego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o. o. na liniach komunikacji 
miejskiej w Pleszewie. 
 
i.    regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

Radny Borkowski w imieniu Komisji O�wiaty, Kultury Sportu i Rekreacji przedstawił 
stanowisko w sprawie pomocy materialnej dla uczniów i studentów MiG Pleszew. Zgodnie  
z otrzymanymi materiałami wynika, �e od 1 stycznia obowi�zuje nowa ustawa o pomocy 
materialnej dla uczniów. Celem tej uchwały jest pomoc jak� powinni otrzyma� uczniowie  
i studenci na wyrównywanie szans. Na dzisiejszej sesji zgodnie z t� ustaw� Rada jest 
zobowi�zana przyj�� regulamin, który został zaproponowany. Odniósł si� do warunków jakie 
nowa ustawa przedstawia. Aby dosta� takie stypendium dochód nie mo�e przekracza� 316zł 
brutto na osob� w rodzinie. Z terenu MiG wpłyn�ło 1332 wniosków. Po weryfikacji zostało 
1100 wniosków do załatwienia. Ustawodawca mówi, �e minimalna kwota stypendium to 
44,80 zł. a maksymalna 112 zł. W przedstawionym regulaminie proponuje si� minimaln� 
kwot� w wysoko�ci 45 zł. a maksymaln� w wysoko�ci 50 zł. Zaznaczył, �e temat ten 
przerabiały ju� władze samorz�dowe i wiadomo jakie maj� dzi� dylematy. Z bud�etu pa�stwa 
na ten cel otrzymali�my 201 tys. zł. Po przeliczeniu wniosków, które zostały zło�one brakuje 
nam 320 tys. zł. Jest to kolejne zadanie, które spadło na gmin� bez wystarczaj�cych �rodków. 
Komisja proponuje wystosowa� protest w sprawie przyznania niewystarczaj�cej dotacji na 
pomoc materialn� dla uczniów. 

Radny 	ychlewicz stwierdził, i� opozycja bardzo si� cieszy z głosu przedmówcy gdy� 
przemy�lenia w wielu punktach s� zbie�ne. Rozpasany w wielu pozycjach bud�et roku 2005, 
w zderzeniu z propozycjami Burmistrza w sprawie wysoko�ci stypendiów dla 
najbiedniejszych uczniów naszej gminy, przy równoczesnej ignorancji najwy�szych władz 
ustawodawczych pa�stwa, które za swoimi pomysłami nie przekazuj� dostatecznych ilo�ci 
pieni�dzy na ich realizacje, stawiał opozycj� przed trudnym wyborem. Ogrom post�puj�cej w 
naszej społeczno�ci biedy, widocznej na ka�dym kroku, nie pozwala nam jednak da� nauczki, 
skorumpowanym i bezdusznym w wi�kszo�ci poselskim decydentom i przeznaczy� tyle na 
stypendia, ile nam przekazali, czyli obgryzionych przy pa�skim stole ze smacznego mi�sa 
ko�ci. Tak, to s� parszywe grosze to s� kpiny z doprowadzonego przez ich działania, do 
poni�enia, frustracji i depresji, wi�kszo�ci polskiego społecze�stwa. Te nauczk� damy 
obecnej poselskiej koalicji rz�dz�cej, podczas głosowania w niedalekich ju� wyborach. Dzi� 
natomiast, maj�c w pami�ci słowa wielkiego honorowego obywatela naszego miasta, papie�a 
Jana Pawła Wielkiego, skierowane do młodzie�y  w 1978r.: „ Wy jeste�cie nadziej� Ko�cioła! 
Wy jeste�cie moj� nadziej�!” Apelujemy o zwi�kszenie proponowanych kwot z 45 i 50 zł do 
wysoko�ci 100 i 90zł. Młodzie� jest bowiem przyszło�ci� �wiata i ło�enie na jej kształcenie 
jest nasza �wi�ta powinno�ci�. Tym bardziej, �e ten sam wielki Polak w rok pó�niej 
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powiedział na forum ONZ: „Racj� bytu wszelkiej polityki jest słu�ba człowiekowi” 
równocze�nie zdajemy sobie spraw�, �e i te zwi�kszone kwoty, s� kropl� w morzu potrzeb. 

Radny Nawrocki stwierdził, i� w trybie i sposobie udzielania stypendium szkolnego w § 4 pkt 
9 jest zapis mówi�cy o tym, �e wysoko�� stypendium na dany semestr ustala Burmistrz, a w § 
2 pkt 2 ustala si� grupy dochodowe i kwoty wynikaj�ce z zakwalifikowania ucznia, bior�c 
pod uwag� dochód miesi�czny na członka rodziny.  

Z- ca Burmistrza wyja�nił, �e stypendium szkolne składa si� z pozycji znajduj�cych si� w § 2 
pkt 2. Oprócz tego mo�e by� uzupełnione o 20 zł je�li pozwol� na to �rodki finansowe. W 
zwi�zku z powy�szym § 4 pkt 9 daje tak� mo�liwo�� Burmistrzowi. 

Radny Klak proponuje aby  § 4 pkt 9  miał nast�puj�cy zapis – wysoko�� uzupełnienia 
stypendium na dany semestr ustala Burmistrz. 

Przewodnicz�cy Rady prosi o opini� radc� prawnego w zwi�zku z zaproponowan� przez 
radnego Klaka zmian� zapisu. 

K. Głuchow radca prawny stwierdziła, i� zapis zaproponowany w projekcie uchwały i zmiana 
zapisu  zaproponowanego prze radnego Klaka to praktycznie to samo i jest to tylko gra słów. 

Radny Nawrocki stwierdził, i� w materiale dodatkowym do projektu uchwały jest wyliczone 
ile wniosków otrzyma 50zł i  ile 45zł, a nic nie wspomina si� o 20 zł. 

Przewodnicz�cy Rady stwierdził, i� w materiale tym znajduje si� zapis, �e planowana rezerwa 
roczna na realizacje § 2 ust. 3 wynosi 10.000zł. 

Radny 	ychlewicz proponuje w § 3 pkt 2 wykre�li� słowa „do zakupu komputera”. Uwa�a, �e 
stypendia powinno si� przyzna� takim osobom, których nie sta� na zakup komputera. 

Radny Nawrocki pyta czy student mo�e pobiera� równocze�nie stypendium z gminy  
i powiatu. 

Radny Borkowski wyja�nił, �e ucze� otrzymuje stypendium unijne przyznawane   
z zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Oznacza to, �e w ci�gu roku 
ucze� nie mo�e dosta� wi�cej ni� 1120zł., a słuchacz1108zł. Je�eli miesi�czna wysoko�� 
stypendium unijnego przekracza 112zł to Burmistrz  nie mo�e przyzna� stypendium 
szkolnego. 

Przewodnicz�cy Rady zapowiedział, �e podda pod głosowanie wniosek o wzrost 
proponowanych kwot z 50 zł do 100zł i z 45zł. do 90zł. 

Radny Hasi�ski uwa�a, �e zaproponowane kwoty s� troszeczk� za wysokie ale 
zaproponowane w projekcie 45zł i 50 zł s� za niskie. Uwa�a, �e nale�y znale�� co� 
po�redniego np. 50zł i 70zł. 

Radny Klak stwierdził, �e zró�nicowanie miedzy tymi, którzy maj� dochód 100zł. na osob� w 
rodzinie, a tymi co maja 316 zł w wysoko�ci 5zł jest �mieszne. 

Radny Grobys stwierdził, �e problemem mo�e okaza� si� wypłacanie stypendiów w 
momencie gdy podniesione zostan� ich kwoty. 
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Radny Wajsnis stwierdził, �e jest mo�liwo�� doło�enia 20zł. Uchwalenie stawek od razu na 
du�ym poziomie mo�e okaza� si� problemem. Uwa�a, �e  podnie�� zawsze b�dzie mo�na. 

Radny Suska stwierdził, �e podnie�� mo�na zawsze, a obni�y� jest przykro. 

Radny 	ychlewicz nie rozumie takiego my�lenia, �e podnie�� zawsze mo�na, a teraz nie 
dawa�. Wnioskuje aby kwot� stypendiów podnie�� do 50zł i 70zł. 

Przewodnicz�cy rady ogłosił 10min. przerwy. 

Po przerwie na sali znajduje si� 15 radnych. Obrady opó�cił radny Marcin Sitnicki i radny 
Jakóbczak. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o podwy�szenie stawek stypendiów z  
50zł do 70zł. 

Za wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciw 8, 2 wstrzymało si� od głosowania. Wniosek 
został oddalony. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o podwy�szenie stawek stypendiów z  
45zł na 50zł 

Za wnioskiem głosowało 3 radnych, przeciw 8, 2 wstrzymało si� od głosowania. Wniosek 
został oddalony. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e z tego co słyszał to wyliczenie było zrobione tak, �e 
podwy�szenie stawek z 45zł na 50zł i z 50zł na 70zł to jest to koszt w skali roku ok. 
100.000zł. Panowie macie odwag� nie zagłosowa� za tym przy bud�ecie 50mln zł.? 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew. 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 10 głosach  za (5 radnych mimo uczestnictwa 
obradach sesji nie brało udziału w głosowaniu) podj�ła uchwał� Nr XXX/203/2005 w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Uchwała stanowi zał�cznik nr 18 do protokółu. 

j.    zmiany uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa okre�lenia 
inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso. 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie zmiany uchwały nr 
XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia za 
inkaso. 

Rada Miejska jednogło�nie 15 za podj�ła uchwał� Nr XXX/204/2005 w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. 
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa okre�lenia inkasentów i wysoko�ci 
wynagrodzenia za inkaso. 
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Uchwała stanowi zał�cznik nr 19 do protokółu. 

 

k.    nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka". 

Przewodnicz�cy Rady poddał pod głosowanie uchwał� w sprawie nadania Przedszkolu 
Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka". 

Rada Miejska jednogło�nie 15 za podj�ła uchwał� Nr XXX/205/2005 w sprawie 
nadania Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Pleszewie imienia "Bajka". 

Uchwała stanowi zał�cznik nr 20 do protokółu. 

Do pkt 11 Wyra�enie opinii Rady Miejskiej w sprawie budowy dróg dojazdowych 
dofinansowywanych ze �rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Radny Hasi�ski pyta co z wnioskiem zło�onym w ubiegłym roku. 

Z – ca Burmistrza wyja�nił, �e wnioski składane w sprawie budowy dróg dojazdowych 
dofinansowywanych ze �rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych czekaj� w kolejce na 
realizacj�. Przypomniał, �e wniosek zło�ony na budow� drogi w Taczanowie i Zawidowicach 
został zrealizowany dopiero po trzech latach. 

Radny Hasi�ski stwierdził, �e składa si� wniosek na konkretny rok. Na konkretny rok s� 
okre�lone pieni�dze, które s� albo rozdysponowane i ile� tam wniosków nie zostaje 
załatwionych. Logicznym by było aby wnioski, które nie zostały załatwione w roku 
poprzednim powtórzy�  na rok nast�pny, a nie składa� nowe. Zastanawia si� czy w Funduszu 
jest  jaka� lista,  na której znajduje si� MiG Pleszew i my tylko dokładamy nowe wnioski. 

Z – ca Burmistrza stwierdził, �e jest termin składania wniosków i MiG Pleszew korzysta z 
takiej mo�liwo�ci. 

Przewodnicz�cy Rady pyta czy pracownicy Funduszu wizytuj� drogi przed przyznaniem 
�rodków. 

Z – ca Burmistrza wyja�nił, �e drogi s� wizytowane zarówno przed przyznaniem �rodków jak 
i po zako�czeniu prac. Zaznaczył, �e budowa danej drogi musi by� uj�ta w bud�ecie w 
momencie gdy b�dzie wchodziła do realizacji. 

Radny Hasi�ski prosi o przygotowanie zestawienia, w którym b�d� uj�te wszystkie 
wnioskowane zagadnienia i które s� ju� załatwione, a które czakaj� na realizacje. 

Rada Miejska jednogło�nie 15 za wyraziła opini� w sprawie budowy dróg 
dojazdowych dofinansowywanych ze �rodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Opinia ta stanowi zał�cznik nr 21do protokółu. 

Do pkt 12.    Sprawy ró�ne. 

Przewodnicz�cy Rady pyta radnych czy zgadzaj� si� z tre�ci� protestu w sprawie przyznania 
niewystarczaj�cej dotacji na pomoc materialn� dla uczniów. 
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Radni jednogło�nie 15 za wyrazili zgod� na wystosowanie protestu w sprawie 
przyznania niewystarczaj�cej dotacji na pomoc materialna dla uczniów, który stanowi 
zał�cznik nr 22 do protokółu. 

Na tym obrady zako�czono. 

Protokółowała:       Przewodnicz�cy Rady: 

Małgorzata Szkudlarz       Mieczysław Kołtuniewski 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                             

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 
 

   
 

                                                                        

 

 

 

 
 
 


