Protokół nr VI/2015
z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 16 20.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokołu,
2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokołu,
3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokołu,
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu.
Otwarcia VI sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali
znajduje się 21 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący
Rady powitał wszystkich zebranych.
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 25 czerwca 2015 r.
Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew
za rok 2014 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za
rok 2014 r. – podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a. przyjęcia
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.

od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
pleszewskiego”,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na
lata 2014 – 2032,
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w
Pleszewie za 2014 r.,
zatwierdzenia
rocznego
sprawozdania
finansowego
Muzeum
Regionalnego
w Pleszewie za 2014 r.,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.,
zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7
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i.

j.
k.
l.
m.

n.

o.

p.

9.
10.
11.

kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania,
wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pleszewie,
przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy
ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew –
Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty
budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
w Lenartowicach,
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Pleszew w związku z planowanym na dzień 6 września 2015 r.
referendum ogólnopolskim,
zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na
obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawy różne.

Burmistrz M.Adamek – poprosił o zmianę porządku obrad poprzez zmianę nazwy uchwały
w pkt 8 o w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Pleszew w związku z planowanym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnopolskim na
uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Pleszew w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła zmianę porządku obrad.
Porządek IV Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr V/2015 z dnia 14 maja 2015 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico
Bono.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Pleszew za rok 2014 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie
2

7.
8.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
za rok 2014 r. – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. przyjęcia

od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień,
b. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
pleszewskiego”,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na
lata 2014 – 2032,
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015,
e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w
Pleszewie za 2014 r.,
f. zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Muzeum
Regionalnego
w Pleszewie za 2014 r.,
g. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.,
h. zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
i. wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Pleszewie,
j. przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji,
k. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy
ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,
l. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew –
Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew,
m. przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty
budowlane w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.
w Lenartowicach,
n. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
o. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i
Gminy Pleszew w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
referendum ogólnokrajowym,
p. zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na
obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych.

3

9.
10.
11.

Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawy różne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu nr V/2015 sesji Rady Miejskiej.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła protokół z sesji Rady Miejskiej nr V/2015 z dnia
14 maja 2015 r.
Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska nie wniosła uwag.
Do pkt 5 Wręczenie nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono.
Przewodniczący Rady przedstawił pokrótce na czym polega nagroda Ministra Pracy i
Polityki Społecznej ( załącznik nr 6 ), kolejno przedstawił życiorys p. Ireneusza Stefaniaka,
któremu została przyznana nagroda Pro Publico Bono za działalność na rzecz polityki
społecznej ( załącznik nr 7 ).
Przewodniczący Rady wręczył wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy nagrodę Ministra
Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono oraz serdecznie panu Ireneuszowi Stefaniakowi
pogratulowali.
Delegat Koła Pleszewskiego Schroniska im. św. Brata Alberta – w imieniu Koła
pleszewskiego schroniska im. św. Brata Alberta, a także mieszkańców schroniska serdecznie
pogratulowała zauważonej i docenionej pracy kierownika Ireneusza Stefaniaka, który w
swoim życiu kieruje się zasadą: „bezdomni, obdarci, głodni, z grzechami skażeni, przez świat
czystych nie przyjęci, przez świat czystych odrzuceni was przygarnia, was przytula.” Do
gratulacji dołączyła podziękowania za troskę, opiekę, za każdy dobry gest. Brat Albert zawsze
powtarzał: „że bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza
nie miła”. Przestrzegał również, że łaska nie może przebywać w sercu człowieka z
nieczułością na krzywdę ludzi.
Ireneusz Stefaniak – serdecznie podziękował za wyróżnienie. Takie wyróżnienie nie byłoby
możliwe gdyby nie grono osób życzliwych, z którymi przez 20 lat współpracuje. Serdecznie
podziękował szczególnie Burmistrzowi Miasta i Gminy za życzliwość, za minione lata
pomocy i prosi o kolejne ponieważ wiadomo, że udzielona pomoc była ogromna. Zawsze gdy
zwracał się z pomocą została ona udzielona, poprzez szereg inicjatyw - poprzez rozbudowę
schroniska, gdzie Urząd Miasta zrefundował cały projekt rozbudowy, pomoc w uzyskaniu
pomieszczeń przy cmentarnych, gdzie nocleg znalazło dodatkowo 11 osób, przy budowie
pomieszczenia socjalnego, gdzie podopieczni zostali zatrudnieni przez Urząd Miasta na
umowę na prace społeczno – użyteczne i pracowali przy tym budynku, by mogli się
zaangażować. Kolejno podziękował radnym poprzedniej, jak i obecnej kadencji, którzy nieśli
pomoc bezdomnym. Następnie serdecznie podziękował nieobecnemu Witoldowi
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Ulatowskiemu, który jest Prezesem Koła Towarzystwa Pleszewskiego Schroniska im. św.
Brata Alberta, jest inicjatorem działań.
Przewodniczący Rady podziękował Ireneuszowi Stefaniakowi oraz życzył kolejnych
owocnych osiągnięć.
Do pkt. 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za
rok 2014 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2014 rok.
Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, iż temat ten zostanie przedstawiony przez dwie osoby.
Kwestie sprawozdania przedstawi osobiście, natomiast wykonanie budżetu za rok 2014 pani
Skarbnik.
Burmistrz M. Adamek – rozpoczął od przedstawienia podstawowych informacji. Budżet
Miasta został uchwalony 19 grudnia 2013 r., i w trakcie roku został zmieniony 24 razy 7 krotnie uchwałą Rady Miejskiej oraz 17 krotnie Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew. Dochody na początku roku wynosiły 85 162 290,41 zł., a wykonanie 86 193 032,68
zł. Wydatki ogólne w planie wynosiły 88 763 798,41 zł. natomiast wykonanie wynosiło
84 268 061, 80 zł. Przychody w planie wynosiły 5 952 108,00 zł., natomiast wykonanie
wyniosło 11 033 698,08 zł. Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 2 356 600,00 zł.,
i w takiej samej kwocie zostały one wykonane. W grudniu został zaplanowany deficyt na
poziomie 3 595 508, 00 zł., a rok budżetowy został zakończony nadwyżką budżetową
w wysokości 1 924 970,88 zł. Realizacja dochodów budżetu Miasta i Gminy Pleszew została
wykonana w wysokości 101,20 % wielkości planowanych. W porównaniu do roku ubiegłego
wykonanie dochodów było wyższe o ponad 3 000 000 zł. Dochody budżetu pochodzą
z wpływów podatków w kwocie 15 293 421,76 zł., wpływów z opłat, które wynoszą
5 881 066,66 zł., udziału w podatkach które wynoszą 17 519 696,20 zł. Największym naszym
dochodem są subwencje w kwocie 23 739 365,00 zł., dotacje celowe w wysokości
16 597 928,97 zł. Natomiast dochody majątkowe wyniosły 4 570 116,54 zł. Struktura
wykonanych dochodów budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok wynoszą subwencje w 27,54 %.
Udziały gmin podatków stanowiących dochód państwa wyniosły 20,33%, dotacje celowe
wyniosły 19,26 %, wpływy z podatków wyniosły 17,74 %. Stan należności ogółem na dzień
31 grudnia 2014 r. wyniósł 9 083 926,15 zł. co stanowi 1 % wykonania dochodów ogółem,
w tym został ujęty stan należności wymagalnych który wyniósł kwotę 6 524 503,12 zł., co
stanowi 7,54 % wykonania dochodów ogółem. Realizacja wydatków budżetu Miasta i Gminy
Pleszew osiągnęła w 2014 r., 94,94 % wielkości planowanych, bowiem na plan została
zaplanowana kwota 88 763 798 zł., a została wykonana 84 268 061,00 zł. W porównaniu do
roku ubiegłego wykonanie wydatków wyniosło 74 114 084,22 zł., co dało 93,66 %.
Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 67 750 943,04 zł., natomiast majątkowych
wyniosło 16 517 118,76 zł. Wynik finansowy nadwyżki wyniósł 1 924 970,88 zł. z czego
przychody są w kwocie 11 033 698,08 zł. a rozchody w kwocie 2 356 600,00 zł. tak więc
struktura wydatków majątkowych wynosi 19,60 %, a wydatków bieżących 80,40 %. Struktura
wykonania wydatków budżetu Miasta według działów to:
1) 010 – rolnictwo w wykonaniu 1,5 %,
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2) 600 – transport w wykonaniu 8,00 %,
3) 700 - gospodarka mieszkaniowa w wykonaniu 2,53 %,
4) 750 – administracja publiczna w wykonaniu 8,45 %,
5) 757 – obsługa długu w wykonaniu 1,25 %,
6) 801 – oświata i wychowanie w wykonaniu 36,82 %,
7) 851 – opieka społeczna w wykonaniu 20,97 %,
8) 854 – edukacja, opieka wychowawcza wykonaniu 1,37 %,
9) 900 – gospodarka komunalna w wykonaniu 10,02 %,
10) 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wykonaniu 2,73 %,
11) 926 – kultura fizyczna w wykonaniu 3,23 %,
12) Pozostałe w wykonaniu 3,13 %.
Największą część wydatków Miasta i Gminy Pleszew stanowiły w 2014 roku wydatki na
zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 31 027 344,71 zł., co stanowi 36,82 %
ogółu wykonanych wydatków i jest ono wyższa o kwotę 544 844,51 zł. w stosunku do roku
2013. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem
subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina znaczną część wydatków pokrywa
z dochodów własnych. Kolejnym wydatkiem z budżetu Miasta są nakłady finansowe na
pomoc społeczną. W 2014 r. na zadania z tego zakresu wydano 17 671 837,83 zł., zadania w
tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa, a także dochodami własnymi.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest kolejnym wydatkiem budżetu i obejmuje w
szczególności: gospodarowanie odpadów, utrzymanie zieleni, oczyszczanie Gminy i Miasta,
oświetlenie ulic, placów i dróg. Została ona sfinansowana kwotą 8 443 664,50 zł. ogółu
wydatków. Zobowiązanie finansowe Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia
2014 r. wyniosły 29 647 208,75 zł., i stanowią 34,81 % planowanych dochodów. Są to
kredyty i pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe
budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2014 wyniosły 16 517 118, 76 zł., co stanowi
19,60 % ogółu wydatków. Środki te wydatkowano na realizację szeregu inwestycji
min. targowiska miejskiego, ul. Królowej Jadwigi (zadanie wspólnie zostało zrealizowane
z Spółdzielnią Mieszkaniową), pomieszczenia w Gimnazjum nr 3 w Pleszewie, wykonanie
dziedzińca w Kuczkowie, chodnika na ul. Kossaka, sali wiejskiej w Suchorzewie, chodnika
i drogi na ul. Prokopowskiej (zadanie zrealizowane poprzez dofinansowanie od dróg
powiatowych), boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP nr 1, drogę Marszew – Prokopów,
sali wiejskiej w Marszewie, siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim. Niektóre zadania
inwestycyjne, które zostały finansowane z części budżetu to min. budownictwo mieszkaniowe
przy ul. Malinie w kwocie 3 000 000 zł., zakończenie projektu – Uporządkowanie Gospodarki
Ściekowej w Gminie Pleszew w kwocie 21 000 000 zł., budowa hali widowiskowo przy ZSP
nr 3. Są to wszystkie ważniejsze wykonane elementy w roku 2014.
Skarbnik J. Ciupa – przedstawiła dodatkowe informację do przedstawionego w miesiącu
marcu sprawozdania pn „opis mienia z posiadanego majątku Gminy za rok 2014.”
Poinformowała o zwiększeniu stosunku do przedstawionego stanu na 31 grudnia 2014 roku,
podkreślając, że jednostki budżetowe dokonały korekty sprawozdań. Pojawiła się zmiana w
opisie mienia w pozycji grunty o kwotę 4 010 600 zł., wynikło to z faktu przyjęcia na stan
prawa wieczystego użytkowania gruntów PKP w kwocie 3 558 176 zł.. Prawa wieczystego
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użytkowania gruntów od firmy „Famot”, a także decyzją Starosty Pleszewskiego
odszkodowanie dla gminnego zasobu nieruchomości w Nowej Wsi. Dotychczas było to ujęte
w ewidencji poza bilansowej, poczym okazało się, że prawo wieczystego użytkowania
gruntów podlega umorzeniu i powinno być prowadzone na kontach syntetycznych stąd ta
zmiana. Przedstawiony majątek Gminy za rok 2014 wynosi 36 663 587 zł. i środki trwałe
zostały zwiększone o kwotę 30 262 000 zł., a środki obrotowe o kwotę 363 263 zł. Wszystko
to zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu. Wszystkie wartości mienia zostały
przedstawione w wartościach brutto, natomiast te wartości zostały przeniesione do bilansu w
wartościach netto z obowiązkiem wskazania danych uzupełniających do bilansu o wartości
umorzenia. Te wielkości wynikające z zasygnalizowanymi zmianami zostały zawarte w
bilansie jednostki budżetowej w odpowiednich kolumnach po stronach aktywów i pasywów.
Skarbnik J. Ciupa – odczytała uchwałę Nr SO 0954/42/Ka/2015 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia opinii z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014. (uchwała
stanowi załącznik nr 8) i odniosła się do wydatków w § 4580 i 4600. Wyjaśniła, że są to
wydatki związane z wyrokami Sądu Rejonowego w Jarocinie nakazu zapłaty opłaty
skarbowej za wydanie zaświadczenia VAT – 25, ugody zawartej z firmą IBC – Group Central
Europe Holding oraz wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nakazującym dokonać wypłaty
zaległych świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami dla opiekunów osób
niepełnosprawnych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cz. Skowroński – odczytał opinie Komisji
Rewizyjnej w Pleszewie z dnia 21 maja 2015 r. dotyczącej wykonania budżetu Miasta i
Gminy Pleszew za rok 2014. (opinia stanowi załącznik nr 9 ), kolejno odczytał Uchwałę Nr
1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie
wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.
(uchwała stanowi załącznik nr 10).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr SO-0955/36/3Ka/15 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 (uchwała stanowi załącznik
nr 11).
Wiceprzewodniczący Grobys – zwrócił uwagę na to, iż Rada przed chwilą została
zapoznana z pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącymi wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014. W
przedstawionych opiniach nie zostały wniesione żadne zasadne uwagi, tak więc pod
względem prawnym opinia została wydana korzystnie w stosunku dla Burmistrza Miasta i
Gminy, jak i dla Rady. W przedstawionych opiniach powtarzają się opinie dotyczące
wykonania planu. Pragnie zwrócić uwagę na inne elementy wykonania budżetu m.in.
pozyskiwanie środków poza budżetowych z różnych źródeł zewnętrznych w roku 2014.
Należy zaznaczyć, że udało nam się pozyskać środki finansowe od lokalnych zakładów pracy,
które współfinansowały ważne zadania inwestycyjne. Kolejnym ważnym elementem jest
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przystąpienie do realizacji zadań, które zostaną wykonane w obecnej kadencji poprzez
przystąpienie do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, wykupienia terenu PKS i PKP oraz
wykupienia byłych terenów jednostki wojskowej, gdzie powstanie Regionalne Centrum
Seniora. Zrealizowanie przedstawionych zadań pozwoli uzyskać wiele miejsc pracy dla
naszych mieszkańców oraz przyczyni się do rozwoju naszego miasta. W sprawozdaniu jest
również mowa o gospodarce zarządzającą odpadami. Za ubiegły rok powstała nadwyżka
finansowa w kwocie 473 000 zł., która została ujęta w budżecie w miesiącu marcu 2015 r.
Przedstawiona sytuacja budzi pewien niepokój ponieważ to, że ubiegły rok zakończony został
nadwyżką to nie oznacza, że sytuacja jest dobra. Wzrasta nam ilość produkowanych
odpadów, jak i koszt ich zagospodarowania. Spowodowało to wzrost opłat za odpady
niesegregowane. Podwyżka ta nie przyniesie nam spodziewanego efektu, jeżeli nie zostaną
wydawane decyzje administracyjne tym osobom, które nie segregują odpadów, a ponoszą
opłaty za odpady segregowane. Kolejnym ważnych elementem jest dział zwolnienia,
umorzenia ulgi, gdzie Burmistrz skorzystał ze swoich uprawnień i umorzył zaległości
podatnikom, którzy byli w ciężkiej sytuacji finansowej. Sądzi, że rozłożenie na raty płatności
przyczyni się do poprawy podatkowych trudności mieszkańców, które mają problemy
finansowe. Miasto na tym nic nie traci, ponieważ odroczenie terminu nie powoduje, że
płatności te nie wpłyną. Na koniec pogratulował Burmistrzowi wykonania budżetu.
Radna Garsztka – zaznaczyła, że przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej radni trzech
Komisji odbyli objazdowe łączone posiedzenie Komisji na placach zabaw. Odwiedzono
8 placów zabaw, z czego 5 zostało już odnowionych m.in. na ul. Aleje Wojska Polskiego, na
ul. Piaski, w Ogródku Jordanowskim, w Grodzisku, w Lenartowicach, który znajduje się obok
szkoły. Natomiast plac zabaw przy ul. Szenica, ul. Wierzbowej, ul. Sienkiewicza czekają na
modernizację poprzez zewnętrzne wsparcie finansowe. Ponadto zgłosiło się kilku Sołtysów
i Przewodniczących Zarządu z prośbą o zwrócenie uwagi na stan placów w ich okolicy.
W związku z czym poprosiła kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, aby sprawdził
ich stan i poczynił kroki do wyremontowania. Kolejno zwróciła się z prośbą do Burmistrza
o pomoc w modernizacji placów zabaw w momencie pojawienia się nowych środków
zewnętrznych, ponieważ działa to na rozwój i bezpieczeństwo naszych dzieci. Ponadto
uważa, że działania w tym kierunku wpływają pozytywnie na ocenę Burmistrza Miasta
i Gminy Pleszew.
Radny Gorzeliński – podsumował budżet za rok 2014. Zauważył, że początkowo został
zaplanowany deficyt, czyli wydatki miałby być wyższe od dochodów na koniec roku o prawie
3 500 000 zł. Deficyt ten nie został wykonany ponieważ dochody zostały wykonane o prawie
1 000 000 zł. powyżej planu, a zaplanowane wydatki nie zostały wykonane w kwocie
4 500 000 zł. w stosunku co do planu. Tak więc wydatki bieżące udało się zaoszczędzić
w kwocie 3 500 000 zł. do plany wydatków majątkowych. Dało to ponad 5 500 000 zł., które
pokryły cały ten deficyt i spowodowały sytuację, że zakończyliśmy rok z nadwyżką
dochodów nad wydatkami. Spowodowało to również, że wolne środki zgromadzone z lat
poprzednich, czyli z poprzedniej kadencji zwiększyły nam się o kilka milionów złotych i na
dobrą sprawę na początku roku 2015 mamy ok. 11 000 000 zł. wolnych środków. To co
zostało zrealizowane w roku 2014, czyli to co wspomnieli moi przedmówcy nie wymagało
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zaciągnięcia nowego długu. Pomimo tego, że na nowe inwestycje zostały zaplanowane dwie
pożyczki na początku roku na łączną sumę 8 000 000 zł. to na koniec roku okazało się,
że tego kredytu nie potrzebujemy. Ponadto mamy wole środki i z tych wolnych środków
korzystaliśmy i korzystamy nadal w roku 2015. Spłacony zostały w kwocie 2 400 000 zł.
kredyt i w poprzednich latach spłaty te będą się zwiększały, ponieważ w roku 2015 będziemy
posiadali ponad 3 000 000 zł. spłat rat kapitałowych. Najgorszym momentem będzie okres
pomiędzy rokiem 2017 a rokiem 2021, gdzie będziemy musieli łącznie będziemy musieli
spłacić ok. 25 000 000 zł., i w momencie nie zaciągnięcia kolejnych długów to uważa, że do
tego czasu jesteśmy w stanie wszystko spłacić. Jeżeli chodzi o mocne strony budżetu za rok
2014 to wspomniane dochody, które wzrosły nam w porównaniu do roku 2013 o ponad
3,5 %, dochody własne wzrosły o 2 %, podatek PIT i CIP wzrósł o blisko 3 %. Nawet gdy
pani Skarbnik zmniejszała plan w roku 2014 okazało się, że nie potrzebnie ponieważ PIT
został wykonany powyżej niż założony plan. Podatek CIT po raz pierwszy przekroczyliśmy
kwotę ponad 2 000 000 zł. w stosunku do roku 2013 udziały w tym podatku wzrosły o prawie
14 %. Wzrosła nam również subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego o 2 %.
Należy również zauważyć, że dotacje wzrosły ogółem o 10 %. Ze środków unijnych udało
nam się uzyskać ok. 730 000 zł. są to środki m.in. na budowę targowiska miejskiego, na place
zabaw, siłownie zewnętrzne oraz na inwestycję świetlic wiejskich. Ponadto miasto pozyskało
na budowę drogę Marszew – Prokopów ponad 1 100 000 zł., także powiat nam do tego
zadania dołożył blisko 375 000 zł. Z dochodów majątkowych gmina w 2014 r. osiągnęła
1 700 000 zł., z czego znaczna kwota stanowi sprzedaż terenów przy ul. Ogrodowej. Należy
zwrócić również uwagę na dochody z tytułu odpadów, gdzie jak już Wiceprzewodniczący
wspomniał dochody były większe niż wykonane wydatki. Jednakże myśli, że w roku 2015
zostanie wszystko wyrównane, a dochody z tytułu opłat za odpady komunalne osiągnęły
kwotę 3 600 000 zł., z kart parkingowych 149 000 zł. Jeżeli chodzi o dochody, czyli to czego
nam mieszkańcy nie płacą z różnych względów to Miasto i Gmina Pleszew posiadała
zaległości od osób fizycznych, jak i prawnych na kwotę ponad 6 500 000 zł., co stanowi 7,5
% wykonanych dochodów. Największe zaległości posiadają podatnicy z tytułu opłaty za
podatek od nieruchomości, jest kwota to ponad 3 500 000 zł., natomiast od środków
transportowych kwota ta wynosi 330 000 zł., z tytułu opłat za odpady komunalne kwota
wyniosła 160 000 zł., oczywiście nasza gmina podnosi również zaległości z tytułu
świadczenia alimentów 2 000 000 zł. zaległości, które powinniśmy dla Wojewody
Wielkopolskiego odzyskać. Jedynym minusem w zestawieniu dochodów jest fakt, że została
umniejszona subwencja wyrównawcza. Jest to przyczyną, że średnie dochody na mieszkańca
wzrosły i w związku z tym Minister Finansów nie ma obowiązku nam wyrównać tak
wysokiego ubytku do średniej krajowej i dlatego też subwencja jest coraz niższa, ale i tak
tendencja zostanie zachowana. Będzie można ją zrównać do średniej krajowej. Jeżeli chodzi o
wydatki na największą skalę to mamy wydatki inwestycyjne, bo kwotę ponad 16 500 000 zł.
Największe inwestycje stanowiło ok. 70 % podanej wcześniej kwoty czyli Prokopów
w kwocie 2 400 000 zł., wykupy gruntów w kwocie ok. 1 000 000 zł., boisko szkolne przy
ZSP nr 1 w kwocie 917 000 zł., targowisko miejskie w kwocie 887 000 zł., łącznie place
zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi w kwocie 700 000 zł., kanalizacja sanitarna
Prokopów – Pacanowice w kwocie 480 000 zł. i sieć ciepłownicza w Taczanowie Drugim w
kwocie blisko 350 000 zł. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że udało się wykupić
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udziały w naszych spółkach, czyli w Przedsiębiorstwie Komunalnym za 1 900 000 zł. i
podwyższone zostały udziały w spółce Sport na 1 224 000 zł., również dołożona została
kwota 500 000 zł. na drogę Pleszew- Prokopów. Uważa, że wynik jest zadowalający
ponieważ ponad 16 500 000 zł., z czego 12 000 000 są to czyste inwestycje bez wykupu
udziału w spółkach komunalnych. Oszczędne wydatkowanie zadań bieżących pozwoliło
spowodować, że wydatki bieżące wzrosły o 1 500 000 zł. Również na odsetki została wydana
mniejsza kwota niż była zaplanowana. Ponieważ początkowo plan wynosił blisko 2 000 000
zł., a w rzeczywistości zapłaciliśmy 1 056 000 zł. ponieważ niektóre kredyty komercyjne są
korzystniej opracowane niż pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Nasz dług wynosi 34,81 % i zauważył, że warto było by realizować
zadania z roku 2014. Tak więc wolne środki w kwocie 11 000 000 zł. zainwestować i
zwiększyć plan na rok 2015, co pozwoli nam nie zaciągać dodatkowych zobowiązań. Kolejno
poprosił o wyjaśnienie działu 750 75023 4580 i 750 75023 4600 wydatki związane z wypłata
kar, odszkodowań i zapłatą odsetek, z czego one wynikły?
Skarbnik J. Ciupa – odpowiedziała, że paragraf 4580 i kwota 72 989,98 zł. obejmuje odsetki
zapłacone z tytułu VAT 25. Paragraf 4600 i kwota 3 000,00 zł. obejmuje kary
i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
natomiast pozostałe odsetki sprawdzi i udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie.
Radny Suska – wykonanie budżetu w roku 2014, jest już historią, ale warto nie raz do niej
powrócić, aby przypomnieć sobie ważne elementy. Dość często została wspomniana droga
Marszew- Prokopów, jest to droga powiatowa, na którą dofinansowaliśmy w kwocie 500 000
zł. dodatkowo przy innych drogach powiatowych zostało wykonane kilka chodników m.in. w
Sowinie Błotnej i Zawidowicach. Na drogi publiczne i gminne, a także chodniki została
zaplanowana kwota w wysokości 5 500 000 zł. Największą inwestycją drogową była budowa
drogi Marszew-Prokopów, która została współfinansowana ze środków zewnętrznych,
kolejno ulica Łąkowa w Kowalewie za kwotę 250 000 zł., ul Madera w Suchorzewie za kwotę
190 000 zł., ul. Parkowa w Kuczkowie 170 000 zł. Należy także wspomnieć o powstaniu
wielu chodników przy drogach gminnych, choć wiele z nich powstało z funduszu sołeckiego.
Pobudowane także zostały dwie drogi wraz z kanalizacją w Kowalewie i Lenartowicach.
Pierwszą istotną inwestycją była budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie
170 000 zł. a wybudowane one zostały w miejscowości Sowina, Borucin, Janków i Kuczków.
Pragnie dodać, że budowa zbiorczych przydomowych oczyszczalni ścieków jest dobrym
rozwiązaniem i może funkcjonować ona wiele lat. Kolejno zachęca do ich budowy, ponieważ
są korzystniejsze i zauważył fakt, że Urząd Miasta i Gminy dofinansowuje ich budowę
w kwocie 3 000 zł. Ponadto zamontowano oświetlenie w Kuczkowie za kwotę 60 000 zł.,
w Bógwidzach za kwotę 20 000 zł., w Brzeziu w kwocie 26 0000 zł., w Nowej Wsi w kwocie
50 000 zł. Niedawno obchodziliśmy 25 – lecie samorządu i w ciągu tego okresu wiele rzeczy
się zmieniło, powstały nowe obiekty. Kolejno życzy wszystkim kolejnych owocnych lat
pracy.
Radny Dryjański – zauważył, że przedmówcy wszystko już powiedzieli, tak więc jako
Radny Rady Miejskiej oraz Sołtys wsi Suchorzew bardzo się cieszy, że wieś pięknieje w
postaci wigwamów i sal wiejskich. Kolejno jest dumny ze realizowanego w 100 % funduszu
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sołeckiego, z zabezpieczenia środków finansowych na budowę kanalizacji sanitarnych i na
budowę wigwamów w kolejnych wsiach. Powstało wiele placy zabaw i z tego powodu chyli
czoło. Kolejno dodał, że radni klubu Miłośników Ziemi Pleszewskiej będą głosowali za
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew, jego zastępcom, wszystkim
urzędnikom z panią Skarbnik na czele.
Radny Kusiakiewicz – zauważył, że za chwilę odbędzie się głosowanie nad najważniejszą
uchwałą dla Burmistrza Miasta i Gminy i pani Skarbnik. Klub radnych Obywatelski Pleszew
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za rok 2014 i będzie głosował za udzieleniem
absolutorium Burmistrzowi. Jako radni opozycyjni klubu Platformy Obywatelskiej zgłosili
szereg propozycji w 2014 roku w budżecie do zrealizowania i w większości zostały one
wykonane. Budżet został oceniony przez nas pozytywnie. W roku 2014 rozpoczęto ważne
inwestycje dla naszego Miasta, a mianowicie przyjęcie gruntów po PKP i PKS, budowa
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz rozpoczęcie procedury przejęcia budynku na
Regionalne Centrum Seniora, które przy udziale Marszałka Województwa Wielkopolskiego
oraz Posłów Platformy Obywatelskiej za kilka lat powstanie. Przede wszystkim my jako radni
powinniśmy czuć, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwój gospodarczy naszego Miasta i taka
inicjatywa jak budowa Strefy Przemysłowej o którą mocno zabiegaliśmy, będzie przez nas
teraz popierana. Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Pleszew jest dobra, jeżeli chodzi
o poziom zadłużenia to wynosi on ok. 35 % dochodów, tak więc w porównaniu do Starostwa
Pleszewskiego sytuacja jest dużo lepsza. Należą się Burmistrzowi i pani Skarbnik duże słowa
uznania za to, że prowadzą sztywną dyscyplinę budżetową, która sprawia, iż nasza sytuacja
jest dobra i jesteśmy postrzegani jako gmina gospodarna. Klub będzie głosował
za udzieleniem absolutorium przede wszystkich ponieważ, wiele zaplanowanych inwestycji
zostało zrealizowanych. Nie udało niestety zrealizować inwestycji w miejscowości Zielona
Łąka, została ona przesunięta na rok 2015. Sądzi, że jesteśmy zdeterminowani, aby tą
inwestycję wykonać. W imieniu klubu pogratulował Burmistrzowi wykonania budżetu
zaznaczył, że jest radnym od 5-ciu lat i jest to jeden z najlepszych budżetów, które
przyjmowaliśmy a następnie realizowaliśmy.
Skarbnik J. Ciupa – odpowiedziała na zaległe pytanie radnego Gorzelińskiego, że w tymże
paragrafie zostały ujęte wszystkie opłaty komornicze za ściągnięcie dla nas należności
np. przez Urząd Skarbowy, gdzie zobligowany przepisem prawnym musi pobrać kwotę od
ściągniętej należności. Także znajdują się tu wszystkie opłaty od pozwów związane
z VAT 25.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia
finansowego za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

sprawozdania

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2014 rok.
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Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew za rok 2014 r. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Pleszew za rok 2014 r.
Przewodniczący Rady pogratulował Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Burmistrz M. Adamek – zgłosił jedną uwagę ponieważ we wszystkich wystąpieniach
przedmówców była o tym mowa, ponieważ bardzo duże środki zostały pozyskane
zewnętrzne. 27 zadań zostało zrealizowanych w roku ubiegłym i otrzymaliśmy
dofinansowanie do nich w różnej wysokości. Niestety rok 2015, nie będzie rokiem gdzie
będzie można pozyskiwać tak wysokie środki zewnętrzne, ponieważ kolejne projekty zostaną
ogłoszone na przełomie tego roku - trzeciego i czwartego kwartału. A więc nie możemy
spodziewać się, aż tak dużego wsparcia środków na różne zadania, które uda nam się
pozyskać poprzez różnorodne decyzje, dotacje finansowe. Prawdą jest to, że mamy dobrą
sytuację finansową, ale sądzi, że to co zostało powiedziane w ubiegłej kadencji, że „musimy
się przygotować głównie na nowe rozdanie unijne w latach 2014-2020, gdzie będą wymagane
znaczne środki finansowe własne” zostanie podtrzymane. Dlatego też chcemy się do tych
zadań naprawdę dobrze przymierzyć. Musimy mieć przygotowaną koncepcję naszego
działania oraz musimy posiadać zasoby finansowe, które obecnie posiadamy. I w tej kwestii
jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Dziękując za wyrażenie zgody na absolutorium,
serdecznie podziękował przede wszystkim Radnym poprzedniej kadencji, którzy przez 11
miesięcy pracowali na wykonanie tego budżetu, Radnym obecnej kadencji, Sołtysom,
Przewodniczącym Zarządów obecnej i poprzedniej kadencji. Kolejno podziękował
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, pracownikom wszystkich jednostek budżetowych oraz
pracownikom naszych spółek, ponieważ oni też wnieśli ogromny wkład w realizację tego
budżetu i mają swoje zasługi. Podziękował bardzo serdecznie swoim Zastępcom i pani
Skarbnik.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy.
Do pkt. 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
Na Sali znajduje się 18 radnych. Nie ma radnego Kowcunia, Noskowskiego i Skowrońskiego.
Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem czy przejęcie tego zadania będzie realizowane
co roku czy tylko w roku bieżącym?
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że zadanie to realizowane jest tylko i wyłącznie w roku
bieżącym. Zostało ono zrealizowane przez kilka gmin, my zostaliśmy dołączeni do
subregionu ostrowskiego. Obecnie zakończyło się to zadanie i odbyło się już podsumowanie
w Urzędzie Marszałkowskim.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa
Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień,
Rada Miejska jednogłośnie (18 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia od Województwa
Wielkopolskiego zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Uchwała stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
b)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”.
Radny Dryjański – zwrócił się z pytaniem czy wskazana kwota dofinansowania na realizację
zadania usuwającego azbest wystarczy na wykonanie wszystkich wniosków, które wpłynęły
dotychczas?
Na sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kowcuń i Noskowski.
Kierownik GK R. Łukasik – wyjaśnił, że kwota została zwiększona do 12 000 zł.
Otrzymaliśmy już wstępne rozliczenie ze Starostwa Powiatowego, ponieważ zadanie to
zrealizowane jest przez wszystkie gminy powiatu pleszewskiego, a wiodącą instytucją jest
Powiat. Okazało się, że w bieżącym roku wpłynęło bardzo dużo wniosków i przerosły one
nasze oczekiwania. Niestety środki pozyskane z zewnątrz z Ministerstwa Środowiska są
mniejsze niż w roku poprzednim. Połowę wartości zadania otrzymujemy z Funduszu Ochrony
Środowiska, a drugą połowę pokrywają gminy powiatu i Powiat. Obecnie wpłynęło 133
wniosków, poprzez rozliczenia wie, że ok. 11 800 zł. wyniósłby udział Gminy. W momencie
uzyskania funduszy z zewnątrz to kwota założona pozostanie do wykorzystania. Na wszystkie
złożone wnioski środki zostały zabezpieczone.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata
2014 – 2032,
Skarbnik J. Ciupa – wyjaśniła, że została wprowadzona autopoprawka ponieważ
otrzymaliśmy dwie dotacje z Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wartości 304 378,05 zł., na
dofinansowanie dożywiania dzieci w kwocie 85 100 zł. oraz na zakup podręczników kwotę
219 278,05 zł. tak więc w odpowiednich kolumnach wydatków bieżących dochodów zostanie
o tą kwotę wprowadzona zmiana. Także po stronie wydatków została wprowadzona kwota w
wys. 45 000 zł. do budżetu z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół, oraz została
wprowadzona kwota 15 000 zł. ponieważ gmina będzie partycypowała w kosztach
opracowania dokumentacji na budowę sali koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej
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w Pleszewie na podstawie zawartego porozumienia z Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. Uchwała stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
d) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2015.
Skarbnik J. Ciupa – wyjaśniła, że została wprowadzona autopoprawka o wyżej wymienione
kwoty w wydatkach bieżących i majątkowych, dodatkowo odpowiedziała na pytanie, które
zostało zadane na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, gdzie chodzi o przesunięcie
kwoty 576 563 zł. po stronie „dochodowej”. Jest to kwota dotacji z programu „ Pomoc
techniczna” działanie VII.I która została zaplanowana w § 6207 a powinna być w § 6208 tak
więc została ona przesunięta do odpowiedniego paragrafu.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odniósł się do pytań, które pojawiły się na Komisjach Rady
Miejskiej odnośnie drogi Zielonej Łąki – Brzezie, gdzie chodziło o znaczną kwotę, która
została zdjęta z planu budżetu. Po przetargu na przebudowę tejże drogi oraz zbilansowaniu
wydatków, które zostały wykonane dotychczas jak i uwzględniając dodatkowy wydatek
dotyczący oświetlenia nowej drogi. Zdecydowaliśmy się na zmniejszenie tej kwoty ponieważ
środki, które zostały zabezpieczone w budżecie są wystarczające. Tak więc nie ma
niebezpieczeństwa, że ta droga nie zostanie wykonana. Kolejne pytanie dotyczyło budowy
drogi pomiędzy ul. Szenica a drogą krajową S 11 w kierunku firmy „Bogmar” i firmy
„Florentyna”, gdzie pierwsza część inwestycji została już realizowana na bazie wcześniej
uzyskanego pozwolenia na budowę i projektu. Natomiast brakowało projektu łączącego
budowaną drogę do równoległej drogi S 11. Po zbilansowaniu kosztów i otrzymaniu
kosztorysów inwestorskich okazało się, że zabrakło nam środków na wykonanie całego
zadania. Natomiast czy zainwestujemy całą wartość określoną w budżecie okaże się po
rozstrzygnięciu przetargu. Następnie udzielił odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące placu
zabaw na ul. Wierzbowej, gdzie proponowane jest zwiększenie kwoty o 25 000 zł. w związku
z tym, że firma „Brico Marsche” zaproponowała nam wybudowanie placu zabaw a
mianowicie dostarczenie urządzeń na plac zabaw w uzgodnionym miejscu. Firma ta
zaproponowała nam, abyśmy przygotowali plac we własnym zakresie i przystaliśmy na tę
propozycję. Z posiadanych informacji dotyczących planowanego montażu zabawek na tym
placu stwierdziliśmy, że do całości zabraknie jedynie karuzeli i w tej kwocie ujęty jest jej
zakup. Natomiast mamy na uwadze modernizację i budowę kolejnych placów zabaw, ale przy
udziale środków zewnętrznych. Kolejną inwestycją, która powstanie na terenie naszego
Miasta przy udziale środków zewnętrznych jest zaproponowana „Trasa Zdrowia”. Jest ona
sfinansowana przez „PZU” czyli oni zakupią urządzenia, które zostaną ustawione w Plantach.
Natomiast teren pod te urządzenia przygotujemy my, tak więc zwiększyliśmy budżet o kwotę
10 000 zł. na realizację tego zadania. Następne pytanie dotyczyło rozdziału 80195, czyli
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ugody sądowej z firmą „Dawar”. Ugoda ta dotyczyła prac wykonywanych w ubiegłym roku
przy budowie boiska sportowego przy ZSP nr 1. Kosztorys inwestorski zakładał wybranie w
całości szlamu i gruntów nienośnych ze stawu usytuowanego w miejscu gdzie znajduje się
obecnie boisko. Nie mieliśmy możliwości zbadania na etapie projektowania ile tych gruntów
nienośnych będzie trzeba wybrać, tak więc powstała konieczność wykonania tych prac. Firma
nie wykonała swoich zadań w czasie, ponieważ zgodnie z umową w wyznaczonym terminie
powinna nam dostarczyć dokumenty odmiaru robót, koszty. Niestety kosztorys prac pojawił
się przy zakończeniu inwestycji. W tym momencie nie mieliśmy już możliwości zgodnie z
umową i Ustawą o zamówieniach publicznych zapłacić firmie za wykonaną pracę. W związku
z czym jeśli taka firma chce odzyskać fundusze za wykonaną pracę musi złożyć wniosek do
sądu. Kwota wyliczona brutto za wykonaną pracę wynosiła ok. 107 000 zł. natomiast przy
ugodzie zostaliśmy zobligowani do zapłaty kwoty netto 86 966,90 zł tej firmie. Kolejno
poprosił Kierownika GK o wyjaśnienie dlaczego nastąpiło zwiększenie kwoty na energię
elektryczną w wys. 200 000 zł.
Na sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Skowroński.
Kierownik GK R. Łukasik – wyjaśnił, że do roku 2011 operator „Energa Obrót” był jedną
firmą i rozliczenie za energię elektryczną, którą używamy do oświetlenia ulicznego
i obiektów publicznych było ujmowane w jednej fakturze. W 2011 r. nastąpił pierwszy
przetarg na zakup energii elektrycznej, gdzie został wyłoniony wykonawca, czyli „Energa
Obrót” i od roku 2012 zaczęły pojawiać się dwie faktury. Jedna wynikała z rozstrzygniętego
przetargu z „Energa Obrót” za zapłatę zużytej energii, natomiast druga wpływała od „Energa
Operator”, która posiada swoją sieć elektryczną, niestety nie mieliśmy możliwości negocjacji
stawki ponieważ tylko oni mogą na tą energię przesyłać. Do chwili obecnej odbyły się dwa
przetargi w latach 2012-2013 i 2014-2015 dostawcą energii była firma „Energa Obrót”,
natomiast na lata 2015-2016 energię będzie nam dostarczać inna firma, która wygrała
przetarg. W związku z czym poprzednia firma zaczęła porządkować swoje rozliczenie,
ponieważ nie były one do końca zawsze precyzyjne. Nadwyżka do zapłaty powstała być może
z zaniedbania ze strony firmy energetycznej, ponieważ polegało na tym, że firma „Energa
Operator” odczytuje liczniki, natomiast „Energa Obrót” odciążała nas za zużycie tej energii.
Niestety zdarzyło się tak, że 64 punkty świetlne, które należą do Gminy nie były rozliczane
przez dłuższy okres czasu, tak więc oświetlenie działało natomiast nikt za zużytą energię nas
nie obciążał. Niestety firma może domagać się zapłaty należności 3 lata wstecz, tak więc
obecnie rachunki za zużytą energie docierają do nas częściej i na wyższą kwotę. Nie
mogliśmy takiej sytuacji przewidzieć i dlatego też nastąpiła zmiana budżetu.
Burmistrz M. Adamek – dodatkowo wyjaśnił, że w projekcie budżetu zawarta została
budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej na ul. Marcinkowskiego, dlatego też to zadanie
autopoprawką zostało zmienione i wykreślone. Natomiast został podwyższony kapitał o tą
kwotę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zadanie to zostanie zrealizowane przez
Przedsiębiorstwo Komunalne jako własne, co pozwoli nam obniżyć koszty min. o podatek
VAT. Z informacji, które posiada to prace na tej ulicy zostaną rozpoczęte na przełomie lipca
i sierpnia. Ulica Marcinkowskiego w części jest ulicą prywatną, istnieją posesje, które nie
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mają sieci wodnej i korzystają z własnych ujęć wodnych. Tak więc ta kwota zostanie
przeznaczona na budowę sieci wodnej i budowę sieci kanalizacyjnej.
Radny Gorzeliński – poprosił aby omówić i uzasadnić wszystkie nowe inwestycje, które
zostały wprowadzone do budżetu i które mają zostać zrealizowane. A także jakie dochody
otrzymujemy za noty obciążeniowe od gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i jakim
my gminom z tego tytułu wnosimy opłaty. Kolejno zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2014 w paragrafie dotyczącym energii elektrycznej za
oświetlenie ulicznej była podana kwota ponad 520 000 zł. W tej chwili plan został
zwiększony o dodatkową kwotę, wynika więc, że prawie 1 000 000 zł. i w tym momencie za
energię elektryczną musimy zapłacić, jest to kwota dwa razy wyższa niż w roku 2014.
Ponadto prosi, aby na kolejnej Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych szczegółowo
wyjaśnić ile jest tych zaległych faktur i na jaką kwotę wpłynęły w okresie od miesiąca
grudnia 2013 do bieżących miesięcy.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem dotyczącym inwestycji o których wspominał Z-ca
Burmistrza A. Jędruszek a mianowicie budowy placu zabaw przy ul. Wierzbowej oraz „Trasy
zdrowia” w Plantach, czy jest możliwość podania kwoty dofinansowania firm zewnętrznych
do wskazanych inwestycji.
Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem dotyczącym inwestycji, budowy drogi w Zielonej
Łące na ul. Weneckiej wraz z zbiornikiem retencyjnym, na jakim jest ona etapie? Kolejno
prosi o utwierdzenie, że modernizacja placu zabaw przy ul. Wierzbowej jest na razie
w pierwszym etapie i w razie pojawienia się środków zewnętrznych zostanie on
rozbudowany.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiedział na pytanie radnego Kowcunia w sprawie
placu zabaw na ul. Wierzbowej, że oczywiście jest to pierwszy etap naszych działań
i w momencie pojawienia się środków zewnętrznych będziemy realizować kolejne nasze
zamierzenia. Kolejno odnosząc się do pytania w sprawie miejscowości Zielona Łąka
i budowy zbiornika retencyjnego to na dzień dzisiejszy sprawa nie została jeszcze do końca
rozstrzygnięta. Mamy propozycję rozwiązania tego tematu i jeżeli dojdziemy do
porozumienia z właścicielem gruntu to mam nadzieję, że w bieżącym roku rozpoczniemy
prace w tym zakresie. Następnie odpowiadając na zdane pytanie przez radnego Szehyńskiego
w sprawie kwoty dofinansowania do wskazanych inwestycji, gdy gmina podpisując tego typu
umowy czy porozumienia to zawsze mówimy o elementach, które zostaną zamontowane na
danym terenie a nie wartość urządzeń. Kolejno odnosząc się do pytań radnego Gorzelińskiego
w sprawie wprowadzenia nowych inwestycji to: udrożnienie i odtworzenie rowów w
Prokopowie. W ubiegłym roku została wyremontowana droga Marszew – Prokopów, rowy i
odwodnienie tej drogi na odcinku w Prokopowie zostały sprowadzone do rowów prywatnych.
Nie mieliśmy jakiejkolwiek możliwość ingerować wówczas w to zagadnienie, ponieważ ten
rów nie był naszą własnością. Przeprowadziliśmy szereg rozmów w temacie przejęcia tego
rowu, po czym został on wykupiony i zostanie przebudowany tak, aby sprawnie odprowadzał
wodę z terenu drogi na odcinku w Prokopowie, ale jak i również z naszej nieruchomości,
czyli sali wiejskiej. Kolejną inwestycją, która została wprowadzona do budżetu jest
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przebudowa drogi wraz z infrastrukturą na ul. Piaski i Wschodniej. Tu została przeznaczona
niewielka kwota na wstępne prace projektowe. Zamierzamy przygotować projekt na rok 2017
do programu Przebudowy dróg lokalnych. Jest to odcinek pomiędzy rzeką Ner na ul.
Piaskowej aż do drogi nr 12 poprzez ul. Wschodnią do skrzyżowania drogi nr 12. Zadanie
wiąże się ze strefą przemysłową. Pragniemy skorzystać ze środków zewnętrznych nie
unijnych a krajowych ponieważ istnieje duża szansa, że będziemy mogli otrzymać dotację na
przebudowę odcinka tej drogi. Tak więc zaczynamy działania dzisiaj ze względu, na to że jest
to długi odcinek drogi, a wnioski składa się rok wcześniej tak więc w tym przypadku w
miesiącu wrześniu. Kolejnym zadaniem jest przebudowa ul. Jana III Sobieskiego wraz z
kanalizacją deszczową, jest to niedługi odcinek choć bardzo uciążliwy, ponieważ wszystkie
wody opadowe, które się zbierają na sąsiednich terenach spływają na teren jednego z
właścicieli posesji, tak więc pragniemy w przyszłości uniknąć takich zdarzeń i zadanie to
wykonać.
Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że jeżeli chodzi o ul. Parkową w miejscowości
Kuczków to zarówno droga, jak i oświetlenie wiąże się z organizacją Dożynek Miejsko –
Gminnych. Droga ta stanowi bezpośrednie zaplecze na miejsca parkingowe, jak i dojazd do
miejsca, w którym będzie odbywać się uroczystość. Droga która zostanie zrealizowana jest
również wnioskiem, który pojawia się od kilku lat na zebraniach wiejskich. Kolejną
inwestycją jest remont budynku OSP w Rokutowie po zawarciu umowy z członkami OSP
Rokutów, która dotyczyła tego, że sami wykonają pewną cześć prac we własnym zakresie
i chodzi tu głównie o utwardzenie nawierzchni oraz drobne prace wokół tego pomieszczenia.
Po zrealizowaniu tych ustaleń Miasto i Gmina Pleszew poczyni kroki w stronę przekazania
środków na remont tego pomieszczenia. Następną nowo wprowadzoną inwestycją jest zakup
samochodu pożarniczego OSP Kowalew - jest to zapomniany wniosek o dofinansowanie
złożony w ubiegłym roku. Okazało się, że pozostały środki i Gmina Pleszew choć nie było
w planie otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach WRPO 2007-2013. Wcześniej już poczyniliśmy zakup pojazdu
gaśniczego do OSP Kowalew. Tak więc formalnie pozostanie na stanie w OSP Kowalew
natomiast będzie wykorzystywany w jednostce Pleszew. OSP Pleszew również jako jednostka
wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w tym roku, tak więc będziemy
mieli dwie jednostki, które zostaną zabezpieczone w zakresie nowych pojazdów gaśniczych.
Po przekazaniu pojazdu z OSP Kowalew do OSP Pleszew, to samochód OSP Pleszew
przejdzie do OSP Rokutów. Kolejną wprowadzoną inwestycją jest oświetlenie dróg Sowina –
Chrzanów gdzie w zasadzie brakuje jedynie paru punktów oświetlenia, tak więc nastąpi
jedynie kontynuacja oświetlenia. Następnymi nowymi zadaniami są Zawidowice – Marszew
są to trzy zadania które zostaną wykonane ze środków sołeckich. Natomiast jeżeli chodzi
o zadanie związane z kinem „Hel” to Dom Kultury pozyskał środki z Instytutu Sztuki
Filmowej i wskazana kwota jest wkładem własnym Miasta i Gminy za zamontowanie
głównie klimatyzacji w kinie Hel.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem odnośnie remontu ul. Mickiewicza w Pleszewie,
czy remont dotyczy ul. Mickiewicza czy ul. Aleje Mickiewicza? A także na czym będzie
polegał ten remont?
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Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem czy jest planowana w większym zakresie
rewitalizacja Parku Miejskiego? Na czym ona będzie polegać, kiedy się rozpocznie i jaki jest
przewidywalny koszt tego zadania?
Z-ca Burmistrza A. Ptak – odpowiedział na pytanie radnego Szehyńskiemu, że chodzi
o ul. Aleje Mickiewicza. Ulicę która prowadzi na basen miejski. Chcemy wykonać chodnik
po prawej stronie. Następnie odpowiedzi udzielił na pytanie radnego Kowcunia dotyczące
parku miejskiego, w chwili obecnej trwają prace związane z wyborem koncepcji nasadzeń,
nie ukrywamy, że staramy się pozyskać środki zewnętrzne z Urzędu Marszałkowskiego. Tak
więc docelowy projekt funkcjonowania parku całkowicie nadwyrężyłby nasz budżet i bez
wsparcia zewnętrznego nie jesteśmy w stanie tego wykonać.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2015.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
e)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za
2014 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2014 r. Uchwała stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.
f)zatwierdzenia rocznego
w Pleszewie za 2014 r.,

sprawozdania

finansowego

Muzeum

Regionalnego

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014 r.,
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2014 r. Uchwała stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
g)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2014 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2014 r. Uchwała
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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h)zmiany uchwały Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek – prosi o zwrócenie uwagi w przedstawionym projekcie
uchwały na § 6, a mianowicie na drugie zdanie w załączniku tej uchwały. Ponieważ zdanie to
budzi wątpliwości prawne. Z ustawy wynika, że to zespół interdyscyplinarny powołuje tylko
grupy robocze, zawarty zapis w tym zadaniu powoduje, że przekraczamy granice
uprawnienia. Tak więc prosi o wykreślenie tego zdania.
Burmistrz M. Adamek – poinformował, że wniosek Wiceprzewodniczącego Kaczmarka jest
zasadny. Tak więc druga część zdania pozostanie wykreślona.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały
Nr VI/49/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
i)wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.
Burmistrz M. Adamek – zgłosił autopoprawkę dotyczącą uzasadnienia. Prosi, aby
przedostanie zdanie z uzasadnienia wykreślić.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wniesienia aportu do
Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą wniesienia aportu do
Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
j) przystąpienia do opracowania gminnego programu rewitalizacji.
Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że na tym etapie rewitalizacji gminny program
rewitalizacji nie jest wymagany, natomiast w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają
prace nad ustawą w sprawie utrzymania w mocy Rewitalizacji Miast i tam pojawia się zapis,
że aby skorzystać z środków na rewitalizację, Gmina musi posiadać taki plan. Wywołanie tej
uchwały podyktowane jest po części pojawieniem się takiej sytuacji w przyszłości. Tak więc
chcemy być przygotowani. Obecnie złożyliśmy projekt do Ministerstwa Infrastruktury
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i Rozwoju i jeżeli uda nam się przejść pozytywnie przez kolejne etapy oceny to pojawi się
szansa na pozyskanie środków na opracowanie takiego programu rewitalizacji oraz na
opracowanie dokumentacji obszaru problemowego. My jako obszar problemowy
wyznaczyliśmy teren po PKP i po PKS, gdyby udało by nam się przejść pierwszy etap to
pojawiłyby się środki na opracowanie tego programu. Jeżeli nie uda nam się pozyskać
środków ten program opracujemy z własnych środków.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania gminnego programu rewitalizacji.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do opracowania
gminnego programu rewitalizacji. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
k) miejscowego planu zagospodarowania
ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie,

przestrzennego

dla

obszaru

przy

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – pokrótce wyjaśnił na czym polega zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego a mianowicie
poprzedni plan zakładał szczegółowe określenie terenu na którym mają się pojawić konkretne
rzeczy, tak więc teren pod parkingi, teren pod zieleń. Po zmianie tego planu teren został
przeznaczony w całości pod usługi, natomiast w granicach sąsiednich działek
zaproponowaliśmy posadzenie zieleni ochronnej.
Kierownik AU J. Krawczyk – wyjaśnił, że w trakcie wyłożenia planu zagospodarowania
przestrzennego do publicznego wglądu wpłynęły dwie uwagi. Jedna z nich dotyczyła zapisu
o wysokości „do trzech kondygnacji” na terenie objętym planem. Wnioskodawcy postulowali,
aby zmienić zapis „do dwóch kondygnacji”, ponieważ zarówno Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie jak i zabudowa mieszkaniowa położone są na północy planu są to budynki
w większości dwu lub jednokondygnacyjne. Jednak ten zapis „do wysokości powyżej 3 m
kondygnacji” pozostał ponieważ był on zawarty w poprzednim planie, który w tej chwili
zastępujemy. Nie chcemy spowodować obniżenia wartości nieruchomości ze względu na
niższą zabudowę, która by mogła tam powstać. Pozostawiony zapis nie ma żadnego
negatywnego wpływu ponieważ mieści się on w jednoczesnym zapisie o wysokości nie
większej niż 12 m2, podobnie jak budynki, które na tym terenie się znajdują. Druga uwaga
dotyczyła strefy zieleni izolacyjnej wzdłuż północnej granicy działki. W poprzednim planie
pas strefy zieleni był nie co szerszy i była to zieleń parkowa. Postanowiliśmy pozostawić
jedynie zieleń izolacyjną, ponieważ stwierdziliśmy, że ona w zupełności zagospodaruje ten
teren. Pozostawione miejsce przeznaczone zostanie na inwestycje z jednoczesnym ustaleniem
linii zabudowy do 10 m2 od granicy nieruchomości co jest jednoznaczne z postulatem w
złożonym wniosku dotyczącym odległości 10 m2 zieleni izolacyjnej. Tak więc linia zabudowy
wraz z linią 5 m2 pasa zieleni izolacyjnej daje nam 10 m2 odległości od granicy północnej
planu zagospodarowania. Z związku z czym uwagi zostały odrzucone.
Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem jakie jest potencjalne przeznaczenie tego terenu
w przyszłości?
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że część tego terenu na północ od istniejących
zabudowań będzie niebawem przeznaczona na budowę nowego budynku weterynarii
i m.in. z tego powodu został zmieniony ten plan. Ponieważ nowy budynek ma powstać
w miejscu, gdzie w poprzednim planie były parkingi. Nasze potrzeby lokalowe powodują, że
być może teren ten może zostać wykorzystany pod naszą zabudowę, ale nie chce przesądzać
na ten moment, o sposobie zagospodarowania pozostałego terenu, chcemy go utrzymać jako
rezerwę terenu inwestycyjnego.
Radny Kowcuń – zwrócił się z pytaniem czy plan ten ma funkcjonować już jako nowy plan
tego obszaru? I czy tu będziemy wprowadzać opłatę adiacencką?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że nie widzi powodu wprowadzenia opłaty
adiaceskiej. Opłata adiacencka dotyczy terenów gdzie budowane są drogi i infrastruktura. Ten
teren jest położony przy ul. Kazimierza Wielkiego, w związku z czym już posiada
infrastrukturę, czyli wodę, kanalizację i prąd. Jeżeli przy drodze przyległej tego terenu
inwestycyjnego znajdują się media to ten teren jest traktowany jako teren uzbrojony. Nie
mówimy tu o drogach wewnętrznych, dlatego, że droga wewnętrzna w tym przypadku jest
drogą, której właścicielem jest właściciel terenu inwestycyjnego. Jeżeli byłby to droga
miejska to wprowadzenie opłaty adiacenckiej byłaby wskazane.
Wiceprzewodniczący Grobys – zwrócił uwagę, że zgodnie z planem mogą powstać tam
obiekty usługowe administracji, usług zdrowia, oświaty, handlu. Czy na tym terenie może
powstać market?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że pozostały teren jest własnością Miasta
i Gminy, tak więc w momencie jego sprzedaży będziemy mieć jakiś wpływ na zamierzenia
inwestycyjne potencjalnego nabywcy. Należy pamiętać, że ten plan przewiduje odpowiednie
wskaźniki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę całość terenu i chcielibyśmy by powstał tam market
typu „Kaufland” on zwyczajnie tam się nie zmieści, z tego względu, że wskaźniki mówią
o ilości miejsc parkingowych, które muszą zostać zapewnione na danym terenie, mówimy tu
o procencie zabudowy danego terenu tak więc powierzchnia użytkowa jest za mała, tak więc
teren ten nie nadaje się pod market. Mógłby powstać mini market. Nie chcieliśmy wykluczać
usług handlu, ponieważ może tu powstać obiekt wieloprzeznaczeniowy.
Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem o obszar tego terenu?
Kierownik AU J. Krawczyk – wyjaśnił, że 1,08 h.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.
Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
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l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części
wsi Marszew, gmina Pleszew.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że część istniejącego już planu zagospodarowania
przestrzennego „Marszew – Wschód” została zaproponowana do zmiany. Pragnie zwrócić
uwagę przede wszystkim na przedstawione do zmiany takie elementy jak dojazdy do
sąsiednich terenów, przeznaczenie tego terenu przy drogach wewnętrznych oraz zmienić
niektóre elementy.
Projektant M. Dudziński – w roku 2013, została rozpoczęta procedura zmiany tego planu,
każda z zainteresowanych osób miała możliwość złożenia wniosku do tego planu. Wpłynęło
13 wniosków które dotyczyły połączenia w planie istniejącego zjazdu z osiedla na drogę
powiatową Marszew-Prokopów. Kolejny wniosek dotyczył tego, aby istniejące drogi
wewnętrzne oznaczone w dotychczas obowiązującym planie zmienić jako drogi publiczne.
Następne wnioski dotyczyły indywidualnych spraw mieszkańców, które w większości zostały
ocenione pozytywnie. Kwesta zmienienia statutu drogi została uwzględniona, natomiast
kwestia drogi wewnętrznej w formie użytkowania postanowiliśmy utrzymać i nie zmieniać
ich. Po przygotowaniu projektu planu została przeprowadzona procedura urbanistyczna
w wyniku, której plan uzyskał pozytywne opinie po uzgodnieniach i jednocześnie też
w trakcie procedury część opracowania tego terenu została wyłączona z tego opracowania.
Gdyż musielibyśmy wprowadzić niekorzystne rozwiązania wynikające z obowiązującego
studium zagospodarowania przestrzennego Gminy, które w tych miejscach wskazywało
tereny aktywizacji gospodarczej. Nie byłoby korzystne wprowadzanie aktywności
gospodarczej pośrodku istniejącej już zabudowy o funkcji mieszkaniowej. Plan
w przedstawiony w takiej formie został wyłożony do publicznego wglądu w związku z czym
zainteresowane strony miały możliwość zapoznania się z projektem. Została również
przeprowadzona debata i zostały złożone wnioski, które również dotyczyły możliwości
realizacji budynku gospodarczo – garażowego, gdzie wniosek został uwzględniony. Kolejny
uwaga dotyczyła realizacji i wskazania połączenia istniejącej już drogi z drogą przebiegającą
obok, wniosek ten został odrzucony, ponieważ te tereny mają zapewniony szlak
komunikacyjny. Następne dwa wnioski dotyczyły przywrócenie ustaleń planu, który
obowiązywał w roku 2007, zostały one odrzucone z tego względu, że tereny usługowe zostały
przewidziane w innych miejscach. Pojawiło się kilka wniosków, aby w części południowej
utrzymać tereny rolnicze niestety plan tego nie przewiduje ponieważ jest to obszar rozwojowy
i studium wskazuje, że jest to teren pod zabudowę i usługi. Jedna uwaga dotyczyła
wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej od strony wschodniej granicy opracowania planu,
stwierdziliśmy, że nie miała ona uzasadnienia ponieważ w sąsiedztwie są tereny rolnicze.
Plan nie zakazuje takiego rozwiązania i właściciel w granicy swojej działki może we własnym
zakresie wykonać nasadzenie zieleni.
Radny Szehyński – zwrócił się z pytaniem dotyczącym złożonego wniosku, który miałby
wprowadzić usługi. Czy wiemy w jakim kierunku miałby funkcjonować? I ilu mieszkańców
obecnie zamieszkuje ten teren?
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Projektant M. Dudziński – wyjaśnił, że w planie została określona zabudowana
jednorodzinna wraz z usługami, nie jest określona jaka ta usługa może tam funkcjonować.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – dodał do wypowiedzi przedmówcy, że plan nie mówi nam
czy to mają być usługi i jakie one mają być. Mówi jedynie, że usługi nie mogą być uciążliwe
dla sąsiedztwa. Na tym terenie również w ramach zabudowy mieszkaniowej mogą być
wbudowane usługi w 30 % powierzchni użytkowej.
Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem dotyczącym obszaru tego przedstawionego
planu.
Projektant M. Dudziński – wyjaśnił, że obszar mieści się w granicy 30-40 h.
Radny Dryjański – zwrócił się z pytaniem dotyczącym długości dróg gminnych, ponieważ
będzie trzeba je w przyszłości pobudować oraz czy w poprzednim planie było przewidziane
mniej dróg?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – wyjaśnił, że pan Projektant nie ma przy sobie zapisków
dotyczących długości poszczególnych dróg. Założona długość dróg w przedstawionym planie
nie różni się od planu poprzedniego. Zmieniły się jedynie drobne elementy z tego względu jak
już zostało to wspomniane chcieliśmy połączyć dwie drogi ze sobą i zostanie wprowadzony
jeden łącznik.
Projektant M. Dudziński – dodał, że wszystkie elementy układu komunikacyjnego zostały
przeniesione do przedstawionego Państwu planu.
Wiceprzewodniczący Grobys – zapytał czy zostało przewidziane na tym terenie miejsce na
plac zabaw i gier dla dzieci? A także zwrócił się z pytaniem dotyczącym działalności
handlowej w budynkach mieszkalnych w uchwale widnieje zapis, że nie może ona
przekraczać 2 000 m2 oraz czy na terenie przeznaczonym pod ogródki działkowe trwają prace
w tym kierunku i czy w przyszłości będziemy mogli przeznaczyć go pod inną zabudowę?
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek – odpowiedział, że został przewidziany obszar pod plac
zabaw, natomiast ogródki działkowe już tam istnieją od wielu lat, tak więc nie chcieliśmy
tego zmieniać. Kolejno wskazał teren, na którym nie mogą powstać usługi powyżej 2 000 m2
pozostały teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wynika z innych przepisów. Tak
więc zabudowa ta może zostać uzupełniona o inne usługi nieuciążliwe do 30% powierzchni
użytkowej budynku. Tak więc mowa jest tu o dwóch różnych przeznaczeniach.
Projektant M. Dudziński – dodał, że tak jak przedmówca już wspomniał tereny zieleni
zostały przewidziane ponieważ mając na uwadze obszar przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową to sfera dla mieszkańców związana z wypoczynkiem i rekreacją została
podtrzymana. Jest on nieco mniejszy niż w poprzednim planie, ale sądzimy, że jest
wystarczający, aby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina
Pleszew.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina
Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
m)przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w
kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace
renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyznania dotacji na prace
renowacyjne i konserwatorskie lub roboty budowlane w kościele parafialnym
p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do
protokołu.
n)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
Z-ca Burmistrza A. Ptak – wyjaśnił, że pierwotny projekt uchwały przekazany radnym w
czasie prac w poszczególnych Komisjach i podczas szerszych konsultacji. Tak więc
postanowiliśmy kilka rzeczy uporządkować, ale istota merytoryczna uchwały się nie zmienia.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych
przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr
27 do protokołu.
o)utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w
związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym.
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Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą utworzenia odrębnych
obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w związku z zarządzonym na
dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do
protokołu.
p)zmiany uchwały nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy
Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały
nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rada Miejska jednogłośnie (21 za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały
nr XXIV/295/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do
protokołu.
Do pkt. 9 Interpelacje radnych.
Radny Gorzeliński interpeluje w sprawach:
- usunięcia starych słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Bolesława Krzywoustego w
Pleszewie,
- zwrócenia się do spółki stacji trafo znajdującej się pomiędzy ul. Mieszka a ul. Bolesława
Krzywoustego o jej remont,
- umożliwić płatności w formie przelewów bankowych w placówkach oświatowych,
- zwiększenia funduszu osiedlowego dla Przewodniczących Zarządów.
Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawach:
- budowy chodników przy drodze powiatowej na ul. Piaski w miejscowości Zielona Łąka,
- budowy chodników przy drodze powiatowej na ul. Kowalewiec w miejscowości Kowalew,
- wyrównaniu drogi Nowa Wieś – Folusz.
Radny Kowcuń interpeluje w sprawach:
- usunięcia starych elementów metalowych z placu zabaw przy ul. Wierzbowej w Pleszewie,
- przycięcia drzew przy ul. Kochanowskiego.
Radny Szehyński interpeluje w sprawie:
- budowy drogi Nowa Wieś – Folusz.
Radny Stencel interpeluje w sprawach:
- przesunięcia terminu Turnieju Wsi i Osiedli,
- remontu dachu w przedszkolu w Grodzisku.
Radny Noskowski interpeluje w sprawie:
- uruchomienia lamp ostrzegawczych na przejściu dla pieszych przy ul. Pleszewskiej
w miejscowości Brzezie.
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Radna Hyla interpeluje w sprawach:
- wykonania nowej nawierzchni chodników na ul. Tyniec, Bojanowskiego i Kraszewskiego,
- kontroli właścicieli czworonogów przez Straż Miejską,
- zakwalifikowanie drzewa „ Platan” znajdującym się w Ogrodzie Jordanowskim jako
pomnika przyrody.
Radna Pietrzak interpeluje w sprawach:
- montażu koszy na śmieci w Taczanowie Drugim,
- przesunięcia znaku przystankowego w Taczanowie Drugim.
Radna Gil interpeluje w sprawach:
- modernizacji boiska sportowego w miejscowości Marszew,
- modernizacji placu zabaw w miejscowości Lenartowice.
Radna Molska interpeluje w sprawach:
- remontu nawierzchni drogowej na ul. Krzywej w Pleszewie,
- zamontowania oświetlenia na deptaku łączącym ul. Sienkiewicza z ul. Ogrodową.
Radny Suska interpeluje w sprawie:
- oświetlenia ulicznego w miejscowości Gminka,
Radna Garsztka interpeluje w sprawach:
- zmiany oznakowania na ul. Niepodległości w Pleszewie
- ustawienia psiego pakietu na ul. Kaliskiej w Pleszewie.
Radny Dryjański interpeluje w sprawach:
- zakupu i montażu gabloty informacyjnej w miejscowości Tomaszew,
- naprawy nawierzchni drogowej w miejscowości Suchorzew (wyjazd z ul. Słonecznej na
drogę krajową S 11).
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na interpelację radnego Gorzelińskiego w sprawie
funduszu osiedlowego poinformował, że od dłuższego czasu trwają prace w kierunku
wzmocnienia osiedli nie tylko pod względem sił finansowych. Na pozostałe interpelacje
odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
Do pkt 11 Sprawy różne.
Przewodniczący Rady - zauważył, że większość nas mieszkańców posiada czworonogi i
sprzątanie po nim jest obowiązkiem właściciela. Podejrzewa, że nie ma fizycznej możliwości
zaangażowania Straży Miejskiej w kontrole, ponieważ jest ich tylko 5-ciu. Tak więc dużo w
tym temacie zależy od nas samych. Prosi, aby częściej zwracać uwagę nieodpowiedzialnym
właścicielom. Kolejno zaznaczył, że do Rady zwróciła się z pismem Krajowa Rada Sędziów
Społecznych z prośbą o wskazanie ławników, pismo to zostało przekazane każdemu radnemu.
Radny Suska - serdecznie zaprosił Burmistrzów Miasta i Gminy Pleszew, kolegów radnych
oraz wszystkich chętnych do udziału w Dożynkach miejsko- gminnych, które odbędą się 31
sierpnia 2015r. w Kuczkowie.
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Radny Szehyński – zwrócił uwagę że na Dniach Pleszewa zostały zorganizowane występy
artystyczne dzieci. Prosi, aby w przyszłości zapewnić im odpowiednie warunki, ponieważ z
powodu braku odpowiedniego podłoża nie mogły w pełni zaprezentować swojego układu
tanecznego.
Radny Kowcuń – zgodził się z wypowiedzią Przewodniczącego Rady w kwestii edukowania
mieszkańców, ale po części również zgadza się z radną Hylą i przychyla się do jej wniosku.
Sądzi, że właściciel czworonoga, gdyby otrzymał mandat w maksymalnej wysokości od
Strażnika miejskiego, który zauważy, że w danym momencie taką sytuację - to informacja o
karaniu nieodpowiedzialnych mieszkańców bardzo szybko się rozejdzie i ludzie zaczną
zwracać na taką sytuację uwagę.
Radny T. Grobys – zwrócił uwagę na wypadek, który ostatnio miał miejsce na ul. Zielonej.
Prosi o ułatwienie widoczności poprzez przycięcie drzewa przy ul. Lipowej. Kolejno
zauważył, że zaparkowane pojazdy na poboczu od wyjazdu ze Starostwa Powiatowego do ul.
Zielonej również uniemożliwiają odpowiednią widoczność, co powoduje zagrożenie.
Radna Gawrońska – w imieniu Zarządu Osiedla nr 7 serdecznie zaprasza na XV Festyn
Rodzinny Piknik Country na ul. Szenica w dniu 15 sierpnia 2015 r. Wieczorem zagra koncert
zespół „ Nic tu po nas”.
Radna Garsztka – również w imieniu Zarządu Osiedla nr 4 serdecznie zaprasza na piknik w
dniu 27 czerwca 2015 na godz. 1600 na ul. Piaski. Przewidywane są atrakcyjne nagrody, a
główną nagrodą jest rower.
Radny Szehyński – w imieniu Zarządu Osiedla nr 2 zaprasza w dniu 15 sierpnia 2015 r. na
Stadion Miejski, gdzie odbędzie się festyn rodzinny.
Radny Kowcuń – zwrócił uwagę na obecność na sali Komendanta Straży Miejskiej, poprosił
aby wyjaśnił czy robienie zdjęć właścicielom psów posiada jakąś moc prawną i wystarczy
ono by ukarać właściciela czworonoga?
Komendant SM – poinformował, że w okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca maja br.
zostało ukarane 17 osób, które były tzw. ,,przyłapane na gorącym uczynku”, ponieważ jest to
warunkiem do wystawienia mandatu. Staramy się wszystkie zauważone osoby w taki sposób
przywoływać do porządku nie tylko w centrum Miasta, ale i na jego obrzeżach, wysokość
takiego mandatu wynosi 250 zł. Monitoring bądź wykonanie zdjęcia jest przydatne
w momencie, gdy osoba jest nam znana, wtedy można wyciągnąć tylko konsekwencje.
Przewodniczący Rady – zachęcił radnych do wykazania się i do pomocy Straży Miejskiej.
Komendant SM – dodał, że serdecznie prosi nie tylko radnych, ale i także wszystkich
mieszkańców, aby zgłaszali informację kim jest ta osoba, która popełnia wykroczenie.
Ponadto poinformował, że osoba która zgłasza musi zostać naocznym świadkiem.
Radny Dryjański - zwrócił się z pytaniem w związku z zakończonymi już zebraniami
wiejskimi i Zarządów Osiedli, na których pojawiły się drobne wnioski czy zostały już one
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wykonane? Sądzi, że niektóre zgłoszone uwagi tj. oznakowanie nazwy ulicy, udrożnienie
przepustu, naprawa drogi, które padły na zebraniach w miesiącu marcu mogłyby zostać już
zrealizowane. Następnie serdecznie zaprosił w dniu 9 sierpnia 2015 r. na Dożynki wiejskie
w Suchorzewie.
Radny Gorzeliński – zwrócił się z pytaniem z czego wynikają godziny wystąpień gwiazd na
Dni Pleszewa? Ponieważ koncerty tych najfajniejszych gwiazd obywają się dość późno, a na
dodatek one jeszcze się spóźniają. Sądzi, że więcej mieszkańców uczestniczyłoby w
obchodach, ale dla wielu pora jest późna. Czy Miasto ma jakiś wpływ na ustalenie godzin.
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na pytanie radnego Dryjańskiego w sprawie
wniosków z zebrań wiejskich i Zarządów Osiedli poinformował, że niektóre zadania są
realizowane choć nie wszystkie ponieważ niektóre realizacje wynikają z zadań publicznych i
wszystkie wnioski zostaną zebrane w całość a później wykonane. Następnie udzielił
odpowiedzi na pytanie radnego Gorzelińskiego w sprawie godzin koncertowania, artysta
Mrozu w ten sam dzień tylko wcześniej koncertował na Śląsku, helikopterem przyleciał do
Pleszewa i z tego powodu powstało opóźnienie. Mogliśmy przyjąć tą godzinę bądź
zrezygnować z tego artysty, czego nie chcieliśmy zrobić ponieważ jest to ostatnio mocno
znana postać. W momencie kontraktowania umów staramy się wynegocjować godziny, które
nam najbardziej odpowiadają, niestety w tej sytuacji nie mieliśmy takiej możliwości.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady VI Sesji Rady Miejskiej.
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