Protokół nr XIX/2016
z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2016 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200, a zakończono o godz. 1910.
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 XIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali
znajduje się 20 radnych (nie ma radnej Śledzianowskiej), czyli Rada jest władna do podejmowania
uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych, a w szczególności Starostę Macieja
Wasielewskiego.
Radny T. Grobys - podziękował Przewodniczącemu Rady za szybką reakcję na powstanie nowego
Klubu Radnych Niezależnych, który pod względem ilości osób stanowi taką samą siłę jak Klub
Platformy Obywatelskiej i mógłby się ubiegać o stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Kolejno zgłosił wniosek o ściągnięcie z punktu obrad uchwały z pkt. 5 - g. Niepowołanie
Wiceprzewodniczącego Rady zmniejszy wydatki na działalność Miasta i Gminy Pleszew, co pozwoli
w części zrealizować obiecane, a nieuwzględnione w projekcie budżetu inwestycje.
Przewodniczący Rady - przypomniał ustalone na początku kadencji zasady dotyczące
Wiceprzewodniczących. Kolejno zaproponował, aby tą zasadę podtrzymać i odrzucić wniosek
radnego T. Grobysa.
Radny T. Grobys - wyjaśnił, że obecna sytuacja się zmieniła i zasada ta obowiązywała, gdy
opozycja nie istniała.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych Niezależnych.
Rada Miejska Rada Miejska przy 4 głosach „za” i 16 „przeciw” odrzuciła wniosek Klubu Radnych
Niezależnych.
Radny W. Grobys - zwrócił uwagę na plan Rady Miejskiej na rok 2016, gdzie ostatni punkt nie został
zrealizowany, tak więc powinniśmy zmienić ten plan pracy poprzez wprowadzenie nowego punktu do
porządku obrad.
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że punkt dotyczący gospodarki odpadami został zaplanowany do
realizacji w IV kwartale 2016 r. Ponieważ od ostatniego posiedzenia Komisji niewiele się zmieniło
oraz nie mamy jeszcze w pełni wyników z roku 2016, w materiałach, które radni otrzymali jest plan
pracy na rok 2016 i ten punkt został wprowadzony jako jeden z pierwszych. Tak więc sądzi, że jest
zasadne wprowadzenie tego punktu w roku 2017, aby mieć pełną wiedzę, pełne materiały analityczne.
Kolejno zaznaczył, że w m-cu marcu kończy nam się przetarg dotyczący gospodarki odpadami przez
dziś prowadzące Przedsiębiorstwo Komunalne. Kolejno zawnioskował o odrzucenie wniosku radnego
W. Grobysa i nie wprowadzanie dodatkowego punktu.
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Radny W. Grobys - zwrócił uwagę, że Pan Burmistrz nie udzielił odpowiedzi na złożony przez niego
wniosek. Kolejno zaznaczył, że zaproponował wprowadzenie punktu pn. „Zmiana planu pracy Rady
Miejskiej na rok 2016”.
Przewodniczący Rady - zaznaczył, że plan pracy Rady Miejskiej ustalamy wspólnie jako radni i nie
ma prawnego obowiązku jego realizacji, tak więc nie musimy głosować nad jego zmianą.
Radny W. Grobys - zaproponował, aby w sprawach różnych omówić tą kwestię. Kolejno zaznaczył,
że wycofuje swój wniosek.
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że źle zrozumiał radnego W. Grobysa, że jedynie chodzi o
sprawę formalną, kolejno prosił zwrócić uwagę, że tego punktu nie ma w porządku obrad.
W porządku obrad przewiduję:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013
r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014
– 2018,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,
h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,
i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu
Miasta i Gminy Pleszew,
j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza
na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia Pleszewa,
m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,
o. budżetu na rok 2017.
a.

6.
7.
8.
9.

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
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10. Sprawy różne.
II.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
Rada Miejska przy 17 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” i 2 „przeciw” przyjęła zmiany porządku
obrad.
Do pkt. 3 Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za), przyjęła protokół Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny W. Grobys - zapytał o zarządzenie Nr 186 czy Pan Przewodniczący Rady wnioskował o
zwiększenie środków na działalność Rady? Pan Burmistrz opisał wszystkie sprawy w tym
Zarządzeniu, ale o wzroście środków na działalność Rady Miejskiej w wys. 3 000 zł. odpuścił czyżby
celowo. Kolejno zapytał na co ta kwota jest przeznaczona?
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że kwota ta zostanie przeznaczona na spotkanie dzisiejsze, a
związane jest m.in. z kawą, herbatą, czyli spotkaniem wigilijnym, które odbywa się co roku.
Radny Kowcuń - zapytał, czy 3 000 zł. będzie kosztowało nas spotkanie wigilijne?
Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że nie powiedział, iż cała ta kwota zostanie przeznaczona na
spotkanie wigilijne.
Radny W. Grobys - poprosił o uzupełnienie tego pytania, ponieważ kwota ta została wprowadzona
w listopadzie i oprócz dzisiejszej sesji Rada nie przewiduje innego spotkania w br.
Burmistrz M. Adamek – kolejny raz powtórzył, że zwiększenie tej kwoty było niezbędne m.in. na
dzisiejsze spotkanie, a związane jest z kawą, herbatą oraz spotkaniem wigilijnym, które się odbędzie.
Jeżeli radny W. Grobys uważa, że takie spotkania nie powinny się odbywać to można zawnioskować
wcześniej o ich likwidację.
Przewodniczący Rady - zaznaczył, że kwota ta nie jest przeznaczona na premie dla radnych,
następnie dadał, że dodatkowym kosztem jest otrzymany przed sesją kalendarz, po czym dodał, że to
jest jedyna premia jaką radny otrzymuje co roku. Taką premie otrzymuje również każdy Sołtys,
Przewodniczący Osiedla, Kierownik Wydziału. Kalendarz ten jest w pewnym sensie promocją
naszego Miasta.
Burmistrz M. Adamek – zawnioskował, aby paragrafy związane z działalnością Rady Miejskiej
Komisja Rewizyjna skontrolowała przy ocenie wykonania budżetu. Jeżeli pojawi się wniosek Komisji
Rewizyjnej o likwidację spotkania wigilijnego to nie będzie widział problemu, aby to uczynić.
Radny Kowcuń - poprosił, aby nie przeinaczać po swojemu wypowiedzianych słów, ponieważ nikt
nie powiedział, że spotkanie wigilijne powinno być zlikwidowane. Pojawiło się pytanie na co ta kwota
zostanie przeznaczona a Pan to już wyjaśnił. Następnie zauważył, że Rada Miejska nie może ponieść
wcześniej wydatków, jeśli nie miała zabezpieczonych środków w budżecie.
Do pkt. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
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a. zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i
Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr VIII/72/2015
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i
Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016 (uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.)
b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r.
w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 –
2018.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu
współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2014 – 2018 (uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.)
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.
Skarbnik J. Ciupa - zgłosiła autopoprawkę, która została radnym przedłożona w związku z
otrzymaniem kwoty od Wojewody na świadczenie alimentacyjne w kwocie 997 619 zł. A także w
związku ze złożeniem planowanego wniosku o dotację z PROW na salę wiejską w Pacanowicach, tak
więc zabezpieczoną kwotę w wys. 350 000 zł. zwiększyliśmy do kwoty 600 000 zł.
Radny Gorzeliński - zapytał o zadanie, które planowane jest w roku 2018 pn. „ Budowa i obsługa
PSZOK” w kwocie ponad 2 000 000 zł. Kolejno zapytał w którym miejscu będzie to realizowane i
jakie środki zewnętrzne planujemy uzyskać na ten cel.
Radny W. Grobys - zaznaczył, że niedawno przyjęliśmy uchwałę zmieniającą Statut Miasta i Gminy
Pleszew, gdzie nastąpiła zmiana w terminie wysyłania materiałów sesyjnych. Kolejno zapytał, kto
wnioskował o zmianę tego terminu, ponieważ na ostatniej sesji spotkał się z zarzutem, że dyskutuje o
materiałach budżetowych podczas sesji, a nie wcześniej na komisjach. Sądził, że jeżeli termin się
zmienił to już nie będziemy otrzymywali autopoprawek podczas obrad. Następnie zaznaczył, że jeżeli
one mają zostać wprowadzone to prosi o 15 min. przerwy w celu zapoznania się z przedłożonymi
materiałami. Kolejno zapytał się czy Przewodniczący Rady wnioskował zmianę tego terminu?
Skarbnik J. Ciupa - wyjaśniła, że Wojewoda przekazał nam środki trzy dni przed sesją, a dodatkowo
otrzymuje telefony z MGOPS z pytaniem kiedy będzie można wypłacać środki mieszkańcom,
ponieważ niecierpliwią się, gdyż zbliżają się święta ,tak więc nie wyobraża sobie, by tej autopoprawki
nie wprowadzić.
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Przewodniczący Rady - wspomniał, że jest tak jak Pani Skarbnik mówiła - Wojewoda w końcówce
roku często przesyła wiele środków. Kolejno zaznaczył, że dziś tej uchwały możemy tego nie
przyjmować i za 7 dni zwołać kolejną sesję.
Radny W. Grobys - zaznaczył, że rozumieją, że jest koniec roku i należy te autopoprawki
wprowadzić. Następnie odniósł się do Pani Skarbnik, że nie wnioskował o to by nie przekazać
środków naszym mieszkańcom i nie rozumie dlaczego jego słowa dziś się przekręca. Jeżeli w
poniedziałek wpłynęło pismo Wojewody a wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych to gdyby Pani nam o tym powiedziała dziś nie byłoby tej dyskusji. Następnie zapytał
co się stanie jeżeli Wojewoda przyśle nam coś jeszcze? Pan Burmistrz wprowadzi to zarządzeniem
czy zwołamy kolejną sesję?
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na pytanie radnego W. Grobysa zaznaczył, że Pan jako
osoba z 18-letnim stażem radnego a wcześniej Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych wie o tym doskonale, że mieliśmy już takie przypadki i sesja odbywała się nawet 29
grudnia. Często bywa tak, że pewne części wydatków, które otrzymujemy od Wojewody możemy je
przekazać w sposób zarządzenia, ale są i takie, których nie możemy w taki sposób zrobić. Jeżeli
pojawi się sytuacja nadzwyczajna to nawet 30 grudnia zawnioskuje o zwołanie sesji, aby środki nie
przepadły i zostały wydatkowane.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - odpowiadając na pytanie radnego Gorzelińskiego poinformował, że
kwota przeznaczona na PSZOK pochodzi z wydatków bieżących. W każdym przetargu na
zagospodarowanie odpadów komunalnych jest zapis utworzenia i prowadzenia PSZOK.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032.
Rada Miejska przy 19 „za” i 1 „wstrzymującym” przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032 (uchwała stanowi załącznik nr 8
do protokołu.)
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016.
Skarbnik J. Ciupa - zgłosiła autopoprawkę związaną z wcześniej wspomnianą kwotą, a kolejną
związaną z pismem Dyrektorów Szkół, gdzie dokonują dużych zmian w przesunięciach paragrafów,
by mogli dokonać pewnych zakupów. Wszystkie zmiany zostały połączone, aby przed wigilią
wykonanie budżetu było w odpowiedniej wysokości.
Radny Kowcuń - zapytał o plan w rozdziale § 90015 zadań majątkowych, a mianowicie o pozycję
budowa oświetlenia na drodze krajowej Nr 11 Piekarzew - Suchorzew etap I, po rozstrzygnięciu
przetargu kwota okazała się niższa niż była zaplanowana, dlaczego ta pozycja nie została
wyczyszczona? Kolejno zauważył, że pozycje pn. zakup lamp ledowych została wyczyszczona do 0,
dlaczego to zadanie zostało mam pokazane? Kolejno zapytał o utworzenie Domu Kultury na Dworcu
PKP, dlaczego ta pozycja została zdjęta, czy mamy inne plany na lokalizację i pojawiła się nowa
koncepcja?
Radny W. Grobys - zapytał o zadanie wynikające z Budżetu Obywatelskiego, a mianowice
oświetlenie w Marszewie. Po rozstrzygnięciu przetargu pozostały oszczędności. Kolejno
zasygnalizował, że są 3 odcinki pasa, gdzie nie zainstalowano lamp, a kabel został zakopany. Sądzi, że
jest to niegospodarność, choć zaraz pewnie usłyszy, że tam gdzie nie ma budynków lamp nie musi
być. Muszą być, mogą one może świecić co druga, ale powinny być. Następnie poprosił, aby
wszystkie rozpoczęte zadania kończyć a nie pozostawiać w połowie.
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - odnosząc się do przebudowy dworca PKP, wyjaśnił, że zmiana
dotyczy jedynie nazwy zadania. Zadanie nadal pozostaje do realizacji na lata 2017 - 2019 ze względu
na to, że być może pojawią się zewnętrzne środki na ten cel.
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na pytanie radnego W. Grobysa dotyczące oświetlenia w
miejscowości Marszew, odniósł się do wypowiedzianych przez niego słów dotyczących
niegospodarności w stawianiu lamp. Sądzi, że lepiej nie pobudować oświetlenia, które będzie
oświetlało pole. Idąc tym tokiem myślenia pojawią się wnioski, że są bardzo daleko oddalone domy i
wkrótce będziemy budowali tam to oświetlenie. Dla nas nie jest żadnym problemem ogłoszenie
kolejnego przetargu skoro posiadamy ważną dokumentację. Nie jest zasadne i ekonomiczne
wydawanie środków, aby stały one w polu. Ma inne spojrzenie na tą sprawę.
Skarbnik J. Ciupa - przyznała radnemu Kowcuniowi rację w pozycji zakup lam ledowych jest 0,
natomiast odnosząc się do drugiego zastrzeżenia poinformowała, że kwota nie została zdjęta, co nie
oznacza, że zostanie przeniesiona w nadwyżkę na przyszłe lata.
Na sali znajduje się 21 radnych. Radna Śledzianowska weszła na salę.
Radny Kowcuń - odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Grobysa zaznaczył, że nie do końca
zgadza się z wypowiedzią Burmistrza, ponieważ mieszkańcy złożyli projekt do Budżetu
Obywatelskiego pn. „Bezpieczna droga do szkoły dzieci”, a cała idea wskazywała, gdzie te lampy
mają zostać umieszczone. Wnioskodawcy zebrali 1 500 podpisów - na tak małą wieś jest wielkim
wyczynem a Pan mówi, że są tam niepotrzebne. Albo realizujemy Budżet Obywatelski i to o co
wnioskują mieszkańcy albo robimy budżet z cenzurą Burmistrza.
Burmistrz M. Adamek – zgodził się z częścią wypowiedzi radnego Kowcunia dotyczącego Budżetu
Obywatelskiego, natomiast nie zgodził się z częścią wypowiedzi, że tam gdzie chodzą dzieci nie jest
oświetlone ponieważ jest to wykonane. Kolejno prosi, aby zobaczyć jak to wygląda a nie
przekłamywać fakty. Dzieci idące do szkoły z całego osiedla mają bezpieczną drogę do szkoły idą
oświetlonym chodnikiem.
Radny W. Grobys - wskazał miejsca, gdzie nie ma lamp, kolejno zaznaczył, że są to słowa
mieszkańców. Następnie zaznaczył, że w rejonie ul. Wschodnia - Piaski zostanie pobudowanych 39
lamp, a tam żadnego budynku nie ma. Kolejno przedstawił możliwości oszczędności.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - odnosząc się do wypowiedzi radnego W. Grobysa zaznaczył, że na
wspomnianej drodze istnieją trzy budynki mieszkalne, a czwarty jest w budowie. Kolejno zaznaczył,
że Miasto na wniosek mieszkańców Marszewa wykupiło część gruntu po to by zbudować tam drogę.
Tak więc nie jest do końca tak jak Pan mówi. Natomiast jeżeli chodzi o niezasadność budowy
oświetlenia w rejonie ul. Piaski - Wschodnia to się z tym nie zgadza, ponieważ droga ta będzie
budowana w ramach przebudowy dróg lokalnych i otrzymamy na ten cel dofinansowanie. Kolejno
wyjaśnił warunki jakie musi spełnić Miasto aby to dofinansowanie otrzymać, w tym m.in. konieczność
budowy oświetlenia.
Radny W. Grobys - zaznaczył, że nie rozumie dyskusji i tego, że się przekręca jego wypowiedzi.
Radny Kowcuń - zapytał się czy otrzymamy dofinansowanie na budowę tej drogi w ramach
przebudowy dróg lokalnych czy czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie?
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że Wojewoda ma podjąć decyzję do 29 grudnia br., w związku z
tym ogłosiliśmy przetarg po to, aby mieć jak największą przewagę w uzyskaniu najniższej ceny. Jeżeli
okaże się, że nie dostaliśmy środków przetarg zostanie unieważniony.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy
Pleszew na rok 2016.
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Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu Miasta i Gminy
Pleszew na rok 2016 (uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.)
e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zapytał o kwotę przeznaczoną na noclegownię w Bracie
Albercie?
Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że jest to zadanie dwuletnie, a kwota na rok wynosi ok. 100 000
zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (uchwała stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.)
f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok (uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.)
g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Dryjański - Klub Miłośników Ziemi Pleszewskiej zgłasza kandydaturę na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie radną Renatę Garsztkę. Kolejno przedstawił
rekomendacje Klubu.
Przewodniczący Rady - zapytał czy radna Garsztka wyraża zgodę na zgłoszenie swojej kandydatury?
Radna Garsztka - serdecznie podziękowała za rekomendacje klubu, stara się być zawsze osobą
sumienną i każdą sprawę załatwić na korzyść petentów czy wyborców. Kolejno oświadczyła, że
wyraża zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie. Ponadto
oświadczyła, że jeżeli zostanie wybrana zrezygnuje z członkostwa w Komisji Rewizyjnej dlatego, że
ustawa o samorządzie gminnym mówi, że Wiceprzewodniczący ani Przewodniczący nie może być jej
członkiem.
Radny Kowcuń - wyjaśnił, że w imieniu Klubu Radnych Niezależnych nie będzie zgłaszał kandydata
tak jak już kolega T. Grobys mówił, ponieważ są przeciwni utworzeniu tego stanowiska a nie osobie,
która ma je objąć. Tak więc my jako Klub nie weźmiemy udziału w głosowaniu.
Przewodniczący Rady - poprosił o zgłoszenie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
Radny Kusiakiewicz - zgłosił swoją kandydaturę.
Radny Dyryjański - zgłosił kandydaturę radnej Molskiej oraz radnego Suski.
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Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracy Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji
Skrutacyjnej.
Rada Miejska poprzez głosowanie, przy 17 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” zamknęła listę
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Rada Miejska podjęła decyzję o powołaniu Komisji Skrutacyjnej w składzie ww. radnych.
Przewodniczący Rady - poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart
go głosowania.
Rada Molska - przedstawiła ukonstytuowany skład Komisji Skrutacyjnej. Na Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej została wybrana radna Molska, na członka radny Kusiakiewicz oraz radny
Suska. Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała radnych z zasadami głosowania (zasady do
głosowania stanowią załącznik nr 12 do protokołu.)
Na sali znajduje się 17 radnych. Nie ma radnego T. Grobysa, W. Grobysa, E. Kowcunia i K.
Szehyńskiego.
Radna Molska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - wyczytuje w kolejności alfabetycznej
obecnych radnych z imienia i nazwiska, którzy podchodzą do osłony umożliwiającej tajne oddanie
głosu, a następnie wrzucają do urny wypełnione karty do głosowania (karty do głosowania w
wyborach na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej stanowią załącznik nr 13).
Przewodniczący Rady - poprosił, aby Komisja Skrutacyjna obliczyła wyniki głosowania i
przygotowała protokół.
Na sali znajduje się 21 radnych. Na salę weszli radni T. Grobys, W. Grobys, E. Kowcuń i K.
Szehyński.
Radna Molska Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła protokół z głosowania w
wyborach na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej (protokół stanowi załącznik nr 14 do protokołu.)
Radny W. Grobys - zauważył, że bezwzględna liczba głosów wynosi 11 a nie 9.
Radca Prawyny J. Półtorak - zaznaczył, że bezwzględna ilość głosów w tym wypadku wynosi 11,
ponieważ 16 osób wzięło udział w głosowaniu. Wynik głosowania jest prawidłowy.
Przewodniczący Rady - serdecznie pogratulował Pani Renacie Garsztce oraz zaprosił ją koło siebie.
(uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.)Kolejno wniósł o zmianę w porządku obrad poprzez
wprowadzenie pkt. 5 - p uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w
Pleszewie.
Wiceprzewodnicząca Garsztka - serdecznie podziękowała za wybór. Kolejno zapewniła, że nadal
będzie spełniać swoje obietnice wyborcze. Jednocześnie jak już wspomniała rezygnuje z członkostwa
w Komisji Rewizyjnej oraz z funkcji Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw
Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia.

8

Radny T. Grobys - zaznaczył, że Klub Radnych Niezależnych szanuje decyzję Rady i gratuluje Pani
Renacie Garsztce, życząc owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Radny Kusiakiewicz - w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej serdecznie pogratulował radnej
objęcia stanowiska Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Jest to duży krok w krótkiej karierze
samorządowej, a do tych najważniejszych stanowisk niewiele już Ci pozostało. Ma nadzieję, że swoją
pracą przekonasz tych co dziś nie głosowali bądź głosowali przeciwko, że ten głos na nie był nie
potrzebny.
Radny Kowcuń - zgłosił swoją rezygnację z Komisji Sportu i Rekreacji.
Radny Dyryjański - w imieniu Klubu MZP serdecznie pogratulował swojej koleżance, jest
przekonany, że będziesz nas godnie reprezentować jako Wiceprzewodnicząca.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenia pkt 5 - p w sprawie zmiany uchwały Nr
I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie do porządu obrad.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła wprowadzenie pkt 5 - p uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie do porządku obrad.
W porządku obrad przewiduję:
I.
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a.

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w
sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 –
2018,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,
przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,
określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu
Miasta i Gminy Pleszew,
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na
terenie Miasta i Gminy Pleszew,
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
Pleszewa,
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m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
n. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,
o. budżetu na rok 2017,
p. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
6.
7.
8.
9.
10.

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawy różne.

II.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę
Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą przyjęcia przez Miasto i Gminę
Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej (uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.)
i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu
Miasta i Gminy Pleszew.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew (uchwała stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.)
j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza
na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Radny W. Grobys - zapytał od kiedy będą przyjmowane wnioski na tą dotację, jaki będzie termin
zwrotu poniesionych kosztów przez wnioskodawcę, w ilu dniach musi nastąpić rozliczenie tego
wniosku, czy mieszkańcy wspólnot będą mogli skorzystać z tej dotacji jeżeli są właścicielami lokalu.
Na sali znajduje się 20 radnych. Nie ma radnego Kowucnia.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - wyjaśnił, że wnioski będzie można składać po opublikowaniu naszej
uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Kolejno dodał, że termin zwrotu
kosztów wynosi do 14 dni. Następnie zaznaczył, że uchwała dotyczy właścicieli lokali mieszalnych, a
mieszkańcy wspólnot są takimi właścicielami więc mogą z tej dotacji skorzystać.
Na sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Kowcuń.
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Radny Dyryjański - zapytał czy właściciele budynków niezamieszkałych a będącymi w trakcie
budowy też mogą się starać o tą dotację?
Radna Gil - zapytała co jeżeli pojawi się duża liczba tych wniosków a zaplanowane środki w I etapie
nie wystarczą czy osoby będą musiały złożyć od nowa wniosek czy będzie obowiązywać poprzedni.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - wyjaśnił, że w § 2 zostało to wszystko wyjaśnione - dotacje mogą
otrzymać właściciele budynków wybudowanych przed 2010 r.
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na pytanie radnej Gil zasygnalizował, że planuje do budżetu
wprowadzić kwotę na ten cel w wysokości 120 000 zł. Kolejno zaznaczył, że nie widzi problemu, aby
tą kwotę zwiększyć jeszcze w tym roku do kwoty 300 000 zł. Następnie zaznaczył, że jest to program
wieloletni.
Radna Gil - zapytała czy wnioski złożone a nie zrealizowane będą ważne, czy trzeba będzie złożyć go
na nowo.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - wyjaśnił, że raz złożony wniosek będzie ważny przy następnej puli
finansowej, która zostanie uchwalona w budżecie.
Radny Szehyński - wyraził swoje zadowolenie ze złożonej deklaracji Burmistrza w sprawie
zwiększenia środków na ten cel w momencie dużego zainteresowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania dotacji
celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew (uchwała
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.)
k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.
Radny Kowcuń - zapytał czy zostały zliczone wpływy do końca listopada z SPP i jaka kwota została
przekazana do Starostwa z tego tytułu.
Skarbnik J. Ciupa - wyjaśniła, że do Starostwa 10 września br. przekazaliśmy kwotę w wys. 60 300
zł., natomiast na dzień dzisiejszy uzyskane dochody podlegające rozliczeniu 91 200 zł. Tak więc
różnica zostanie przekazana. Zgodnie z umową porozumienia kwota ta musi zostać przekazana 25
stycznia 2017 r. Kolejno zaznaczyła, że na pytanie dotyczące dochodów Miasta odpowie później.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich
pobierania.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania
(uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.)
l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
śródmieścia Pleszewa.

11

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa (uchwała stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.)
Na sali znajduje się 20 radnych. Radna Śledzianowska opuściła salę.
m. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zwrócił uwagę na fakt, że 12 maja br. podejmowaliśmy już taką
uchwałę o tej samej treści, czy ona już nie obowiązuje? Jeżeli tak to z jakiego powodu?
Radca Prawny J. Półtorak - zaznaczył, że rzeczywiście taka uchwała została już podjęta w br.
Kolejno wyjaśnił, że zmieniło się orzecznictwo w stosunku do czasu, kiedy ta pierwotna uchwała była
podejmowana. Ze strony prokuratury pojawiła się skarga dotycząca niektórych kwestii tejże uchwały.
Tak więc ta skarga w świetle obowiązującego orzecznictwa sądów Administracyjnych jest zasadna,
stąd jest potrzeba wywołania tej uchwały, ponieważ Prokuratura powołując się na nowe orzecznictwo,
które zostało wydane w terminie późniejszym niż uchwała. Tak więc poprzednia uchwała w całości
nie obowiązuje.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zapytał co się zmieniło od maja, ponieważ w pierwotnej uchwale
w uzasadnieniu ta sytuacja, o której Pan teraz wspomniał została opisana.
Na sali znajduje się 20 radnych. Nie ma radnej Śledzianowskiej.
Radny W. Grobys - zauważył, że na Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Pani Dyrektor
Agnieszka Kusiak wyjaśniła, że sprawa nieważności uchwały dotyczyła jedynie publikacji uchwały.
Radca Prawny J. Półtorak - zaznaczył, że dziś jesteśmy już po orzeczeniu Sądu, stąd wynikła
potrzeba wywołania tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zapytał o cel przedłożenia uchwały w maju br.
Radca Prawny J. Półtorak - podziękował za zwrócenie uwagi Wiceprzewodniczącemu
Kaczmarkowi. Kolejno jeszcze raz zaznaczył, że problem tej uchwały wyniknął ze zmiany
orzecznictwa sądów administracyjnych i faktu, ze w związku z tą zmianą pojawiała się skarga
prokuratury na poprzednio obowiązujące uchwały. W momencie, gdy ta skarga wpłynęła poznaliśmy
wady tej uchwały i w związku z tym Rada Miejska podjęła uchwałę uwzględniającą nowy stan
prawny. Uchwała dziś proponowana jest wynikiem, że Sąd Administracyjny zgodnie ze skargą
Prokuratury rozstrzygnął i orzekł o wadliwości obowiązującej uchwały. Tak więc dzisiejsza
propozycja uchwały jest błędna i niepotrzebna. Kolejno przeprosił za to zdarzenie, ponieważ nie
zwrócili na tą okoliczność uwagi.
Burmistrz M. Adamek –
w świetle tego wyjaśnienia wniósł o zmianę porządku obrad,
zawnioskował o zdjęcie pkt. 5 - m uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ściągnięcie z porządku obrad uchwały w sprawie
uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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Rada Miejska przy 20 za przyjęła zmianę porządku obrad.

W porządku obrad przewiduję:
I.
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2015 r. w
sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
b. zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013 r. w
sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 –
2018,
c. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016 – 2032,
d. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2016,
e. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
f. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
g. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie,
h. przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej,
i. określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu
Miasta i Gminy Pleszew,
j. określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na
terenie Miasta i Gminy Pleszew,
k. ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
Pleszewa,
m. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032,
n. budżetu na rok 2017,
o. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
a.

11.
12.
13.
14.
15.

Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawy różne.

II.
Spotkanie świąteczno – noworoczne.
m. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032.
Skarbnik J. Ciupa - zgłosiła autopoprawkę. W związku z dokonaniem zmian w roku 2016 poprzez
umniejszenie wydatków majątkowych i przeniesieniu ich na rok 2017 - zadań, które są realizowane
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dłużej niż 1 rok, a także uwzględniając opinię RIO, gdzie została zaplanowana zbyt niska rezerwa na
zarządzanie kryzysowe oraz 5 % odpisu na opiekę zdrowotną nauczycieli, musieliśmy dokonać
odpowiednich zmian i zostały one wskazane w przedstawionej autopoprawce.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032.
Rada Miejska jednogłośnie (21za), przyjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2017 – 2032 (uchwała stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.)
n. budżetu na rok 2017.
Burmistrz M. Adamek – w formie slajdów przedstawił jak kształtował się budżet Miasta i Gminy
Pleszew, najważniejsze zadania oraz zagrożenia (slajdy stanowią załącznik nr ).
Przewodniczący Komisji Z. Gorzeliński – omówił tryb prac nad projektem uchwały budżetowej
Miasta i Gminy. Kolejno odczytał opinię pozytywną Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Skarbnik J. Ciupa – odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 (uchwała stanowi załącznik nr do
protokołu). Kolejno ustosunkowała się do uwag RIO.
Burmistrz M. Adamek – przystąpił do omówienia wniosków poszczególnych komisji zgłoszonych
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Wniosek:
1. Wykup nieruchomości po starej przychodni przy ul. Poznańskiej – kwota 600 000 zł.,
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2016, kolejno wskazał wady i
zalety wykupu tej kamienicy:
a) zalety:
- kamienica ulokowana w centrum Miasta,
- nieruchomość nieużytkowana, która niszczeje,
b) wady:
- zbyt wysoki koszt remontu i przebudowy,
- brak miejsc parkingowych,
- w podwórzu tego budynku istnieje Inspekcja Sanitarna,
- brak potencjalnych nabywców,
Następnie zadeklarował monitorować tą sprawę oraz pokazywać potencjalnym przyszłym inwestorom,
że warto w ten budynek zainwestować przy naszej współpracy.
2. Zakup i montaż parku linowego w Plantach w Pleszewie – kwota 200 000 zł.,
3. Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej w Plantach – kwota 80 000 zł.,
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Burmistrz M. Adamek – poprosił, aby Prezes Spółki Sport przedstawił Państwu te zagadnienia,
ponieważ w ostatnim czasie przeprowadził wiele analiz związanych z tymi wnioskami.
Prezes Spółki Sport B. Oleksy - wyjaśnił, że przeprowadził analizę możliwości technicznych i
organizacyjnych wprowadzenia budowy i instalacji parku liniowego na terenie Plant. Wyjaśnił, że
dzięki uzyskanym informacjom od firm, które zajmują się zagospodarowaniem tego typu obiektów
oraz wizytacjom w tego typu obiektach, ustalił, że niestety w Plantach istniejący drzewostan nie do
końca spełnia wymogi parku linowego, ponieważ drzewa są kruche i łamliwe, a obwód drzewa musi
wynosić co najmniej min. 30 cm. Kolejno zaznaczył, że teren Plant jest terenem leśnym i należało by
go całkowicie przystosować, a mianowicie ogrodzić, doprowadzić energię elektryczną w celu
oświetlenia oraz montażu monitoringu, postawić kontenery na sprzęt asekuracyjny, toalety. Tak więc
kwota 200 000 zł. wystarczyłaby na park linowy długości 35 atrakcji. Kolejno zaznaczył, że do
obsługi parku linowego potrzebni byliby pracownicy szczególnie w okresie działalności tego parku.
Zatrudnić trzeba by było przynajmniej 2 pracowników, gdyż jedna osoba musiałby udzielać
instruktarzu, druga czuwająca nad bezpieczeństwem użytkowników. W systemie 7 dniowym
przynajmniej 4 osoby. Nie ukrywa, że dużym kosztem byłoby wynagrodzenie pracowników,
dodatkowo należałby jeszcze ująć koszty przeglądów budowlanych i sprzętu asekuracyjnego. Osoby
zarządzające takimi parkami notują spadające zainteresowanie. Klienci miejscowi korzystają z takich
atrakcji jednorazowo. Kolejno należy zauważyć, że park linowy w Ostrowie Wielkopolskim notuje
coraz większą liczbę pozwów z powodu doznanych urazów. Następnie omówił zasady
funkcjonowania ścianki wspinaczkowej, po czym dodał, że jest mniej amatorów na ten element.
Burmistrz M. Adamek – przypominając swoje wcześniejsze deklaracje z przykrością stwierdza, że
elementy otoczenia działają na niekorzyść tych inwestycji.
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2017.
4. Opracowania dokumentacji na Rewitalizację basenu odkrytego – kwota 150 000 zł.
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2017.
Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że zadanie to zostanie zrealizowane w roku 2017 ze środków
Spółki Sport Pleszew. Spółka Sport Pleszew w najbliższym okresie czasu ma przedstawić nową
koncepcję. Jeżeli zostanie ona zatwierdzona, przejdziemy do opracowania dokumentacji i w ramach
różnego rodzaju środków zewnętrznych będziemy starali się realizować to zadanie.
5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Lenartowicach – kwota 30.000 zł,
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2017.
Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że jest to droga powiatowa, do momentu kiedy nie będzie
przyjętego budżetu powiatu, to nie możemy wprowadzać żadnych planów. Kolejno poprosił, aby
zwrócić uwagę, że na chwilę obecną nie mamy żadnych zadań zawiązanych z drogami powiatowymi,
ponieważ czekamy na zatwierdzenie ich budżetu. W naszych rozmowach ze Starostą priorytet jest
następujący: dokończenie drogi w Lenartowicach i zmodernizowanie drogi 70 Pułku Piechoty wraz ze
ścieżką rowerową. Nasza deklaracja, że współfinansujemy zadania w 30 % do chodnika i 50 % do
drogi jest nadal aktualna.
6. Modernizację ul. Makowskiego i ul. Kossaka w Pleszewie – kwota 250 000 zł.
7. Budowę chodnika na ul. Chopina w Pleszewie – kwota 150 000 zł.
8. Zwiększenie kwoty na kontener sanitarny w Nowej Wsi o kwotę 24.000 zł
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tych wniosków w budżecie w roku 2017.
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9. Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów na linii Pleszew-Ostrów Wielkopolski w
stosunku do obecnego rozkładu.
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2017.
Burmistrz M. Adamek – kolejno zaznaczył, że w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie z
Wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego oraz szefem zakładu MZK, tak więc do momentu jeżeli
nie będzie ostatecznych ustaleń nie widzi potrzeby zmian.
10. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na zakup szatni przy boisku sportowym w Kuczkowie –
kwota 70 000 zł.
Propozycją jest, aby nie uwzględniać tego wniosku w budżecie w roku 2017.
Burmistrz M. Adamek – kolejno zauważył, że w świetle złożonych wniosków przez Komisje
Budżetu i Spraw Gospodarczych to koszt ich realizacji wynosi ponad 1 600 000 zł., Komisja
proponuje, aby dokonać zmniejszenia zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą
w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w Pleszewie”. Jeżeli ta zmiana zostałby wprowadzona przy założeniu,
że Wojewoda podpisze stosowną decyzję to nasze zadanie z powodu niezabezpieczonych środków
zostanie usunięte z budżetu. Eliminacja na tym etapie tego zadania spowoduje, że zostanie
zlikwidowana droga, która będzie przebiegała przy terenach, które planujemy pod strefę ekonomiczną.
Drugim finansowaniem zadań o które zawnioskowała Komisja to zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej
w kwocie 400 000 zł., uważa, że na tym etapie nie należy jej zmniejszać. W miarę przebiegu
rozstrzygnięć będziemy mieli wiedzę jak to się kształtuje. Rezerwa ułatwia nam pracę i umożliwia
szybkie podejmowanie decyzji a w wielu kwestiach jest to niezbędne do realizacji zadań. Kolejno
zaznaczył, że zamierza wprowadzić do budżetu środki na ogrody działkowe w kwocie 30 000 zł., oraz
dotację na poprawę jakości powietrza w kwocie 120 000 zł. Tak więc te elementy zostaną
uwzględnione na najbliższej sesji budżetu. Następnie zaznaczył, że zostaną również wprowadzone
nowe środki na drogi powiatowe - jeżeli wpłyną stosowne wnioski powiatu. Kolejno zaproponował,
aby wprowadzić kwotę 20 000 zł. na pomoc Policji na modernizację, rozbudowę i przebudowę
komisariatu. Otrzymał wiadomość, że powiat również zadeklarował wsparcie oraz dwie inne gminy.
Zwrócił uwagę, że w ciągu nowego roku powinny pojawić się nowe projekty m.in. na modernizację i
remont Domu Kultury, gospodarkę wodno-ściekową, tak więc na chwilę obecną te decyzje odmowne
mają swoje uzasadnienie. Kolejno odniósł się do wniosku Komisji Sportu i Rekreacji, gdzie zaznaczył,
że kwota na sport została zwiększona o 20 000 zł., a planowane jest kolejne zwiększenie również o
20 000 zł.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję w sprawię budżetu na rok 2017.
Radna Molska - zwróciła uwagę, że plan budżetu na rok 2017 jest bardzo bogaty z czego wyraża
zadowolenie. Kolejno poprosiła, by przy inwestycji pn. „Modernizacja sali sportowej przy ZSP nr 1”
dołożyć wszelkich starań, by pracę wykonać w okresie wakacyjnym po to, aby uniknąć prac w okresie
szkolnym.
Radny Szehyński - wyraził swoje zadowolenie jako Wiceprzewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
ze zwiększenia kwoty dotacji na sport. Kolejno zaznaczył, że cieszy się z budowy boiska sportowego
w kwocie 20 000 zł. na ul Szenica, ale prosi o przedstawienie jak ono będzie wyglądać. Następnie
zaznaczył, że takiej inwestycji każde osiedle może zazdrościć, ponieważ potrzeba 25 lat, aby to
zrealizować. Ma nadzieję, że w kolejnych latach na innych osiedlach będą przeprowadzane takie
inwestycje. Następnie zaznaczył, że trzymie Pana Burmistrza za słowo i kosze na stadionie przez
Spółkę Sport Pleszew zostaną zamontowane. Kolejno odniósł się do Budżetu Obywatelskiego, gdzie
poprosił by nazwy inwestycji odpowiadały zadaniom faktycznie realizowanym. Kolejno zaznaczył, że
jeżeli Komenda nie uzyska kwoty 85 000 zł. to remont nie zostanie zrealizowany, dobrze było by
pilotować tą sprawę i brakująca kwotę dodatkowo przekazać.

16

Radny Kowcuń - pozwolił sobie tak jak Burmistrz przedstawić wady i zalety budżetu. Cieszy się, że
w budżecie jest przeznaczona spora kwota na zadania inwestycyjne, ma nadzieję, że na koniec roku
zadania te będą w tej samej kwocie, a nie zmniejszone o połowę. Wyraził zadowolenie ponieważ jego
wnioski złożone w poprzedniej kadencji znalazły odzwierciedlenie w tym budżecie. Podziękował za
ujęcie ul. Pomorskiej, ponieważ wielokrotnie sygnalizował, że jest to główna ulica, którą mogą iść
dzieci do szkoły z tamtego terenu Miasta. Cieszy się, że remontujemy ul. Glinki. Kolejno zapytał się o
kwotę przeznaczona na modernizację sali sportowej przy ZSP nr 1 w Pleszewie - co tam będziemy
wykonywać za kolejny 1 000 000 zł. oraz co z RCS bo pewnie kwota zostanie ściągnięta na koniec
roku, gdyż żadne prace nie będą tam wykonane. Kolejno zapytał kto będzie utwardzał teren pod
parking buforowy na Starym Targowisku? Następnie zapytał czy Dom Kultury został nazwany
Centrum Rozwoju Miasta? Następnie poprosił Pana Burmistrza, aby w przyszłym roku procedury
uchwalania budżetu wyglądały nieco inaczej niż w tym, ponieważ pierwszy raz się zdarzyło, że
wszystkie Komisje odbyły wspólne posiedzenie i zostały omówione jedynie dwie uchwały, a potem
Komisje się rozeszły nie wiadomo gdzie, tak więc ma parę zastrzeżeń do tej formy. Kolejno
zaznaczył, że nie ma pojęcia skąd się wzięły wnioski poszczególnych Komisji, ponieważ on opiniował
jedynie wnioski Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych. Następnie odniósł się do kilku zadań, które
zgłosił na wniosek mieszkańców na Komisji m.in. do przychodni. Ubolewa, że zadanie to nie zostało
ujęte ale cieszy się, że będzie to monitorowane i być może w przyszłości zostanie zadanie to ujęte.
Kolejno odniósł się do miejsc parkingowych zasygnalizował, że z tyłu tego budynku teren należy do
Miasta oraz pobliskie tereny również, po czym zaproponował, że warto by było rozważyć wykup
terenu od Poczty Polskiej. Zgodził się z wysokim kosztem inwestycji, ale trzeba rozważyć czy Miastu
się to kalkuluje i co można by było tam zrobić. Kolejno odniósł się do parku linowego i ścianki
wspinaczkowej, gdzie zaznaczył, że całkowicie się nie zgadza z wypowiedzią Prezesa Oleksego i
dziwi się, że żadne zalety tego przecięwzięcia nie zostały omówione. Następnie zaznaczył, że w
Gołuchowie park linowy zamontowany jest na sosnach a te drzewa mają małą objętość i to dobrze
funkcjonuje, tak więc nie wydaje mu się, aby nasze drzewa były nieodpowiednie. Kolejno odniósł się
do etatów i zatrudnienia pracowników. Przypomniał, że 6 lat temu, gdy podejmowaliśmy decyzję o
budowie basenu, były również podobne stwierdzenia i obawy. Dziś basen nie jest zyskowną
inwestycją, ale mieszkańcy z niego korzystają. Nie powinniśmy patrzeć na inwestycję jedynie przez
pryzmat zysków i zarobków, ponieważ musimy też jakąś sferę rozrywki i kultury mieszkańcom
zapewnić. Jeżeli wskazana kwota 200 000 zł., jest zbyt niska to warto było by budowę rozłożyć na
kilka etapów, a w okresie letnim oddelegować do obsługi kilku pracowników basenu. Wyraził
zadowolenie z powodu remontu basenu odkrytego, ponieważ wstępna opinia Miasta oraz Komisji
Sportu i Rekreacji łącznie z Przewodniczącą Komisji była negatywna. Cieszy się, że stanowisko to
zostało zmienione i Spółka Sport Pleszew to zrealizuje oraz, że choć jedno zadanie które zgłosił Panu
Burmistrzowi zostanie uwzględnione. Następnie odniósł się do zagrożeń budżetu, które zostały
przedstawione, a mianowicie zmienić zaszeregowanie pracowników z 1 100 zł. do 1 700 zł., ponieważ
od nowego roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 2 000 zł. więc tu nie widzi żadnego
zagrożenia. Ubolewa jedynie, że w budżecie nie ma środków na doposażenie szkół oraz podwyżek
ratusza i jednostek z nim związanych a przede wszystkim pracowników dotyczących sfery pomocy
społecznej, ponieważ dziś motywacja spada, a osoby korzystające z ich pomocy otrzymują większe
środki niż pracownicy pensje. Kolejno dodał, że trzyma Pana Burmistrza za słowo i 2018 roku zostaną
zwiększone środki na budżet osiedlowy. Kolejno odniósł się do wartości wniosków zgłoszonych przez
Komisje Budżetu i Spraw Gospodarczych i przedstawionego finansowania poprzez zmniejszenie
zadania pn. „Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia w
Pleszewie”, jeżeli otrzymamy środki od Wojewody to pozostanie nam 12 000 000 zł. środków i
wystarczyłoby jedynie zwiększyć rezerwę, ponieważ rezerwa, która pomaga realizować budżet
powinna być większa.
Radna Gawrońska - odpowiadając na zarzut radnego Kowcunia wyjaśniła, że Komisje wspólnie
odbyły posiedzenia z uwagi na stan brzemienny naszej koleżanki Ani i nie chcieliśmy jej zbyt mocno
obciążać ani męczyć. Kolejno zaznaczyła, że nie ma amnezji, ponieważ nie było żadnego głosowania
w zakresie basenu odkrytego.
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Radna Hyla - wyraziła swoje zadowolenie, że kolega Kowcuń popiera inwestycję dotyczącą ul.
Glinki, o którą zabiega od dłuższego czasu.
Radny T. Grobys - odniósł się do wygaszania Straży Miejskiej, gdzie zasygnalizował, że inne organy
nie posiadają takich kompetencji więc nie da się jej zastąpić. W przyszłym roku na Straż Miejską
zaplanowana jest kwota w wysokości 242 470 zł. z czego na wynagrodzenie 170 686 zł., czy środki te
przeznaczone są na odprawy dla pracowników czy na działalność Straży Miejskiej? Kolejno zapytał
ile jest przewidzianych etatów docelowo dla Straży Miejskiej? Następnie odniósł się do działu 900995 planu wydatków majątkowych na rok 2017, gdzie jest mowa o doposażeniu placów zabaw. Nie
wspomniano w nim o osiedlu 6, 9 i 10. Kolejno odniósł się do budżetu osiedlowego, ponieważ mogą
one otrzymać środki do 8 000 zł., a osiedle nr 5 i 7 mają tą kwotę zwiększoną dlaczego? Kolejno
odniósł się do uchwalenia budżetu w roku 2014, gdzie zostało mu obiecane: „że jeżeli pojawią się
środki zewnętrzne a jeżeli one się nie pojawią to będziemy realizowane z własnych środków” - to w
pierwszej kolejności zostanie wykonany plan zabaw przy ul. Wierzbowej.
Radna Hyla - odpowiadając radnemu T. Grobysowi na pytanie zwiększonych środków osiedla 5 i 7,
wyjaśniła, że są to środki niewykorzystane z poprzedniego roku, które zostały przeniesione do
realizacji w roku następnym.
Wiceprzewodnicząca Garsztka - wyraziła swoje zadowolenie, że kwota 120 000 zł. zostanie
dołożona do budżetu na poprawę jakości powietrza.
Burmistrz M. Adamek – poprosił Panią radną Gawrońską, aby odpowiedziała radnemu
Szehyńskiemu co będzie wykonane na placu zabaw na ul. Szenica.
Radna Gawrońska - wyjaśniła, że osiedle od lat działa, by je ulepszyć. Został przygotowany
nieodpłatnie projekt przez Panią D. Witczak na boisko do piłki nożnej oraz siłownie zewnętrzne i
nasadzenie drzew.
Z-ca Burmistrza A. Ptak - odnosząc się do pytania dotyczącego o Stare Targowisko, wyjaśnił, ze w
90 % już realizuje PK, natomiast oświetlenie i mała architektura zostanie wykonana przez Miasto. Do
miesiąca czerwca 2017 r., muszą te pracę zostać wykonane, ponieważ osoby, które chciały by
skorzystać z bezpłatnego parkingu miały to umożliwione, ponieważ później rozpoczną się prace na
Placu Powstańców Wielkopolskich. Następnie odniósł się do zagadnienia doposażenia szkół. Został
złożony wniosek pn. „Nowa jakość edukacji”, który polega na dwóch etapach a mianowicie na
modernizacji sal przedmiotowych i pomocy dydaktycznych oraz modernizacji boiska sportowego w
miejscowości Kowalew. Warunkiem otrzymania środków jest zakwalifikowanie się do etapu I, ale
będzie to wiadomo dopiero w okresie późniejszym. Następnie odniósł się do modernizacji hali
sportowej w ZSP nr 1, gdzie wyjaśnił, że zakres prac wynika z konkursu, ponieważ też na to zadanie
otrzymaliśmy dotację - całkowity koszt projektu wynosi 880 000 zł., a dotacja wynosi ok. 300 000 zł.
Zadanie to będzie polegało na termodernizacji, ociepleniu stropodachów, odnowieniu tynków
wewnętrznych, ociepleniu ścian, stolarki, montażu instalacji odgromowej, boiska do gry w piłkę
koszykową. Kolejno odniósł się do pytania radnego T. Grobysa dotyczącego placu zabaw, gdzie
zasygnalizował, że konkursy mają się pojawić w zbliżającym się nowym roku, ale nie wiemy jakie
podmioty będą mogły w tym programie uczestniczyć. Następnie zasygnalizował, że wspomniane
inwestycje są realizowane z funduszów sołeckich i osiedlowych a Miasto jedynie pomaga przy
modernizacji placu zabaw na ul. Szenica.
Burmistrz M. Adamek – odpowiadając na pytanie radnego Szehyńskiego w sprawie koszy na
Stadionie Miejskim potwierdził, że zadanie to zostanie zrealizowane i sądzi, że 1 czerwca wszystko
zostanie zrealizowane. Kolejno odniósł się do pytania radnego Kowcunia w sprawie RCS,
poinformował, że jak wcześniej zostało to zadeklarowane, że w momencie pojawienia się konkursu
zadanie to ruszy. Na chwilę obecną w zapowiedziach Urzędu Marszałkowskiego takiej pozycji nie ma.
Następnie odniósł się do zastrzeżeń dotyczących wspólnych Komisji, gdzie wyjaśnił, że nie powinny
paść one pod jego adresem. Jeżeli pojawi się deklaracja Rady o wspólnych bądź odrębnych Komisjach
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będziemy przygotowani i obsłużymy wszystkie. Kolejno odniósł się do terenu łącznika starej
przychodni, gdzie wyjaśnił, że teren ten należy do powiatu. Dokonaliśmy zamiany z powiatem m.in.
za drogi przy Dworcu PKS i Prokuratury. Stosowne dokumenty zostały przedstawione radnym na
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych do zaopiniowania. Kolejno odniósł się do kwestii basenu,
gdzie zasygnalizował, ze nigdy nie zmieniliśmy zdania, ponieważ zawsze chcieliśmy, aby ten obiekt
został zmodernizowany. Nie zgadzamy się na to, by basen był 50 m., chcemy, aby jego funkcja była
bardziej rekreacyjna i zabawowa dla młodzieży. Miasto nigdy nie mówiło, że tego nie wykona.
Następnie dodał, że roku 2018 będą wnioskować na pewno o zwiększenie budżetów osiedlowych.
Kolejno odniósł się do swojej prezentacji i ujętych w niej zagrożeń - prawidłowo została podana
kwota 1 700 zł., jest to kwota w taryfikatorze związana z płacą minimalną zasadniczą a więc bez
wysługi lat. Następnie odniósł się do pytania radnego T. Grobysa o Straż Miejską, gdzie
poinformował, że w Straży Miejskiej będą pracowali jedynie dwaj strażnicy, a reszta pracowników
zostanie oddelegowana do SPP.
Skarbnik J. Ciupa - odnosząc się do pytania radnego T. Grobysa dotyczącego działu 900-995 planu
wydatków majątkowych na rok 2017, wyjaśniła pozostałe osiedla zostały ujęte w dziale 600-4-270.
Następnie zaznaczyła, że zwiększona kwota osiedla 5 i 7 wynika z nie wykorzystanych środków z
roku 2016.
Radny Gorzeliński - zasygnalizował, że jeszcze nie przedstawiono nam takiego budżetu w którym
tak dużą kwotę stanowiły by dotację. Jest to spowodowane tym, ze od kwietnia jest realizowany
program rodzina 500 +. W zasadzie ponad 20 000 000 zł. będzie przeznaczona na realizację tego
programu. Kolejno zwrócił się z prośbą do Burmistrza i Dyrektora MGOPS, aby te środki w sposób
racjonalny rozdysponować. Podobnie sądzi jak radny Kowcuń oraz radny W. Grobys, aby większymi
środkami obdzielić pracowników oraz inne jednostki samorządowe, ponieważ otrzymywane przez
nich wynagrodzenie jest naprawdę niskie, a przez to motywacja do pracy spada tym bardziej, że
nadwyżka operacyjna nam rośnie więc można pracowników obdzielić. Kolejno odniósł się do
wydatków bieżących, gdzie poprosił, aby w najbliższym czasie przedstawić informacje dotyczące:
- ile w roku 2017 jest przewidzianych etatów i pracowników w instytucjach kultury,
- ile w roku 2017 jest przewidzianych etatów i pracowników w poszczególnych sekcjach w MGOPS.
Następnie zauważył, że niektóre wnioski z ubiegłych lat zgłaszane na poszczególnych Komisjach mają
odzwierciedlenie w budżecie na rok 2017. Następnie podkreślił, że łączna kwota po zmianie
wydatków inwestycyjnych wynosi prawie 21 900 000 zł. w których zostało ujęte dokapitalizowanie
Spółki Sport Pleszew oraz PK. Kolejno poprosił, aby opisać co zostanie zrealizowane za kwotę
4 800 000 zł. na budowę infrastruktury ciągu ul Piaski - Wschodnia oraz czy w roku 2017 będziemy
chcieli uruchomić wolne środki w kwocie 7 400 000 zł., czy przedłożymy je na rok 2018? Kolejno
wyraził swoje zadowolenie, że 3 rok z rzędu nie zaciągamy żadnego kredytu.
Radny Suska - zapytał w jaki sposób będą remontowane drogi wysypane tłuczniem, ponieważ na to
zadanie jest przewidziana kwota w wysokości 1 000 000 zł. Kolejno odniósł się do propozycji parku
linowego w Mieście, po czym zaznaczył, że obszary wiejskie są nieco zaniedbane i kwotę tę można by
przeznaczyć właśnie na nie.
Radna Gil - serdecznie podziękowała za zrealizowanie połowy drogi Pleszew - Lenartowice i ma
nadzieję, że w przyszłości zostanie zrealizowana kolejna część.
Rada Regulska - Duda - serdecznie podziękowała, ze ujęcie w budżecie na rok 2017 remontu ul.
Rolnej, mieszkańcy będą na pewno mile zaskoczeni tą informacją.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - omówił kwotę w wysokości 4 800 000 zł. na budowę ul. W granicy
Piaski - Wschodnia. Od strony ul. Kaliskiej zostanie wymieniona nawierzchnia i poszerzona oraz
powstanie chodnik pieszo-rowerowy. Zostaną przełożone sieci energoelektryczne, wykonana zostanie
kanalizacja sanitarna i po części deszczowa. Za firmą Delta zostanie pobudowany nowy odcinek drogi
- ul. Wschodniej wraz z chodnikiem pieszo-rowerowym i kanalizacją. W kierunku cmentarza zostanie
pobudowana droga asfaltowa z chodnikiem pieszo-rowerowym. Kolejno omówił szczegółowo
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miejsca przebudowy. Następnie odniósł się do pytania radnego Suski w sprawie remontów dróg
tłuczniowych, gdzie zasygnalizował, że niestety ideału się nie osiągnie, ale te drogi są równane i
wałkowane. Kolejno zasygnalizował, że ulica Rolna zostanie wykonana łącznie z dojazdem do ul.
Armii Poznań.
Burmistrz M. Adamek – poinformował, że dane, o które prosił radny Gorzeliński zostaną w formie
pisemnej przedstawione. Następnie kolejny raz zadeklarował, że pragną, aby droga Pleszew Lenartowice została zakończona w roku 2018, podobnie jest z drogą, która prowadzi do Kowalewa.
Radny Kowcuń - zapytał czy przewidujemy wykonać ul. Parkową w Lenartowicach? Kolejno zapytał
o wymianę nagłośnienia na sali sesyjnej. Wyraził swoje zadowolenie, że Pan Burmistrz bez chwili
zawahania przekazał środki po rozbudowę Komendy Policji. Następnie zapytał czy przewidujemy
dofinansowanie do powiatu na remont ul. Piaski od drogi krajowej w kierunku Zielonej Łąki. Kolejno
odniósł się do terenu oddanego w zamian przy starej przychodni i zaproponował, że warto było by
niegdyś od powiatu odkupić. Następnie zasygnalizował, że zgłaszając projekt basenu odkrytego nie
zasugerował jego wymiarowości, sygnalizował utworzenie pola namiotowego, sztucznej plaży, tak
więc przedstawił pełen kompleks. Następnie powiedział, że rozumie, że istnieje tabela wynagrodzeń
szeregowych pracowników, sądzi, że dziś poniżej kwoty 2 000 zł. nikt w urzędzie nie zarabia. Sądzi,
że regulacje wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej co roku powinny być dokonywane.
Radny T. Grobys - zapytał czy jeżeli nie otrzymamy dofinansowania ze środków zewnętrznych na
place zabaw to czy w roku 2018 zmodernizujemy z własnych środków plac zabaw na ul. Wierzbowej?
Kolejno zapytał na jakim etapie są rozmowy z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną, ponieważ w planie
wyborczym napisał, że jego marzeniem byłoby utworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców
Miasta i Gminy. Kolejno zasygnalizował, ze znalazł dwóch inwestorów, którzy byli by gotowi
zainwestować własne środki finansowe.
Radny Kowcuń - zwrócił się z pytaniem do Z-cy Burmistrza A. Ptaka czy jeżeli nie otrzymamy
środków na doposażenie szkół to czy zrobi to Miasto z własnych środków?
Radny W. Grobys - zaznaczył, że w m-cu wrześniu wystąpił do Burmistrza o ujęcie zadań
dotyczących osiedla również Pana Burmistrza. Wynikały one z programu jaki przygotował startując w
wyborach do Rady Miejskiej. Niestety nie zostały one zrealizowane pomimo otrzymanych zapewnień
na piśmie a mianowicie dokończenie remontu i modernizacja ul. Makowskiego. Cztery lata temu na
tym osiedlu powstała osobna kanalizacja sanitarna, wówczas mieszkańcy chcieli w ramach swoich
środków dokonać po raz drugi przyłączy, wie Pan co wówczas im obiecaliśmy a tych obietnic nie
zrealizowaliśmy. Kolejno odniósł się do remontów chodników na ul. Chopina, które miały być
wykonane w roku 2015-2016. Następnie odniósł się do zapytań złożonych na Komisji Budżetu i
Spraw Gospodarczych. Kolejno zapytał dlaczego pod tą małą obwodnicą na ul. Wschodniej budujemy
kanalizację. W tym zakresie brakuje tu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie kosztów.
Odniósł się do Budżetu Obywatelskiego, gdzie został zgłoszony na kwotę 200 000 zł. cmentarz
żydowski, po czym zapytał dlaczego w projekcie budżetu został ujęty w kwocie 150 000 zł. Zauważył,
że nie ma w budżecie ujętych środków na prowadzenie Przedszkola w Sowinie Błotnej a na Komisji
pytając się o to uzyskał odpowiedź, że nie zostały wszystkie dokumenty dostarczone. Zasygnalizował,
że pracuje jedna księgowa w tych dwóch stowarzyszeniach, tak więc nie rozumie tłumaczenia Pani
Skarbik. Kolejno odniósł się do RCS i jego opłotowania. Następnie ustosunkował się do wyliczeń
gospodarki odpadami, ponieważ mieliśmy na początku przyszłego roku wprowadzić ulgi prorodzinne,
a z przedstawionych obliczeń Pani Skarbnik wynika, że zabraknie nam środków i grozi nam
podwyżka. Nie rozumie dlaczego Pan Burmistrz nie chce się wywiązać z inwestycji zabieganych
wcześniej przez poprzednich radnych. Prosi o realizowanie wniosków obiecanych mieszkańcom,
ponieważ nie wykonanie ich było powodem wystąpienia jego z Klubu MZP.
Radna Gil - zapewne koleżanki z jej wypowiedzią się zgodzą, że jako radna nie chce wchodzić w
podwórko innych radnych. Jako mieszkance ul. Parkowej zależy na tej drodze, ale na ostatniej sesji
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było wyjaśnione dlaczego ta inwestycja nie zostanie wykonana. W roku 2017 ponownie zostanie
złożony wniosek o dofinansowanie zewnętrzne.
Burmistrz M. Adamek – nie dziwi się wypowiedzi dotyczącej ul. Parkowej w Lenartowicach,
ponieważ ktoś kto przygotowuje się do wyborów ma prawo mówić o wszystkim i jest to taktyka. Na
Komisji Sportu i Rekreacji zostały omówione inne rzeczy, później zostały przedstawione one z innej
strony, tak więc tego typu działania w jego opinii są zrozumiane. Zasygnalizował, że istnieją dobre
maniery, ale niektórzy nie wiedzą jak z nich korzystać. Kolejno odniósł się do radnego W. Grobysa,
gdzie zasygnalizował, że naprawdę wpływa wiele wniosków i nie jesteśmy w stanie wszystkich
zrealizować. Poprosił, aby nie brać tego jako złośliwość z ich strony, ponieważ nie raz są realizowane
zadania, które zostały zgłoszone 6 bądź 8 lat temu. Nie może zadeklarować, że uzyskane oszczędności
zostaną przeznaczone na wskazane konkretne zadania, gdyż jest to dzielenie środków, których się
obecnie nie ma. A uzyskane oszczędności zawsze są niższe niż się planuje. Ostateczną decyzję w tej
kwestii podejmują radni Rady Miejskiej. Dziś docierają inne powody dlaczego radny W. Grobys
wystąpił z Klubu MZP, ale nie chce o tym teraz mówić. Kolejno zaznaczył, że tematy z Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych omówi Pan A. Ptak oraz A. Jędruszek. W sprawie RCS
deklarowaliśmy, że nigdy nie wydamy własnych środków do realizacji tego zadania do momentu
pozyskania środków zewnętrznych, tak więc nadal deklaruje tego typu działanie. Kolejno odniósł się
do fragmentu drogi w miejscowości Zielona Łąka - jeżeli starostwo zawnioskuje o dofinansowanie to
na pewno to uczynimy. Z rozmowy z Sołtysem dowiedział się, że istnieje cień nadziei, że pojawi się
tam fragment chodnika. Następnie odniósł się po pytania o Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną radnego
T. Grobysa, gdzie poinformował, że na dzień jutrzejszy została zaplanowana wizyta Wiceministra
Rozwoju Infrastruktury, w trakcie sesji sekretarka poinformowała mnie, że została ona odwołana, ale
została zaplanowana w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku. Natomiast o zadaniach, o
których radny wspomniał z branży spożywczej to dokumenty stosowne zostały przedstawione w
Pleszewskiej Izbie Gospodarczej, która wspiera nasze działania. Kolejno odniósł się do tabeli
zaszeregowania pracowników, gdzie zaznaczył, że jedynie zacytował odpowiednie źródła, po czym
dodał, że corocznie są przyznawane podwyżki dla pracowników. Niektóre zagrożenia się spełniają
inne nie, ale nie bylibyśmy dobrymi gospodarzami, gdybyśmy o nich nie wspomnieli.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - odpowiadając na pytanie radnego W. Grobysa poinformował, że w
ramach podwyższenia kapitału Spółki PK zostaną zrealizowane zadania ujęte z POIŚ na które w br.
PK podpisało umowę. Umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Piekarzew - Suchorzew, na
budowę części kanalizacji sanitarnej na ul. Kaliskiej - Piaski, na budowę kanalizacji sanitarnej na ul.
Koźmińskiej, na budowę kanalizacji deszczowej na Starym Targowisku, na budowę kanalizacji ul.
Placu Powstańców Wlkp. , na budowę kanalizacji ul. Św. Ducha, na budowę kanalizacji ul.
Sopałowicza, na budowę kanalizacji ul. Marszewskiej i Poznańskiej. Kwota podwyższenia kapitału
wynika z kwot uzyskanych z poszczególnych przetargów. Następnie odniósł się pytania radnego
Kowcunia o ul. Parkową w Lenartowicach, gdzie zaznaczył, że wielokrotnie na sesji o tym mówił droga ta została ona zgłoszona do WRPO i niestety ze względu, że posiadamy zbyt dobrą sytuację
finansową i niskie bezrobocie nie otrzymaliśmy tego dofinansowania. Obecnie modyfikujemy
dokumentację i chcemy tą ulicę zgłosić do programu przebudowy dróg lokalnych. Kolejno odniósł się
do pytania dotyczącego ul. Piaski w kierunku Zielonej Łąki, gdzie zaznaczył, że nigdy nie mówił o
powstaniu tam małej obwodnicy. Używając takich słów miał na myśli ulicę łączącą zakłady pracy z ul.
Piaskowej i Famotu w kierunku drogi Nr 12. Następnie zaznaczył, że niedawno została dokonana
modernizacja placu zabaw na ul. Wierzbowej przy udziale firmy zewnętrznej i Miasta. Kolejno
odniósł się do rozwoju infrastruktury na terenach aktywizacji gospodarczej, gdzie przeznaczona kwota
została na likwidację sieci elektrycznej, które przebiegają nad terenem przewidzianym pod strefę
ekonomiczną. Jeżeli chodzi o kanalizację na terenie Piaski - Wschodnia to do końca nie ingeruje w to
co Projektant uzgodni z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, ponieważ oni będą zarządzać tym
majątkiem. Kolejno zasygnalizował, że w tym miejscu pas drogowy jest wąski i jest tam niewiele
miejsca ze względu na istniejące budynki. Kolejno wskazał kwotę dotacji w wysokości 2 094 000 zł.
do tej drogi.
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Z-ca Burmistrza A. Ptak - przypomniał na czym polega projekt „Nowa jakość edukacji”, po czym
dodał, że w tym przypadku może stać się podobnie jak z projektem ul. Parkowej w Lenartowicach.
Jeżeli nie pojawią się środki zewnętrzne to na pewno w budżecie Miasta zostaną zabezpieczone środki
na doposażenie pracowni. Kolejno odniósł się do otrzymanych subwencji na odprawy pracowników,
które zostały Państwu w autopoprawce przedłożone - w sumie uzyskaliśmy kwotę w wysokości ok.
201 000 zł. Na odprawy dla nauczycieli ze szkoły z Sowiny Błotnej kwota ta wyniosła 138 858 zł.
Niestety nie udało nam się odzyskać środków z odpraw dla nauczycieli z przedszkola. Kwota
11 0000 zł. na przedszkole została ujęta w rezerwie budżetu pod nazwą termodernizacja. Zrobiliśmy to
dlatego, że do końca nie wiemy w jakiej formie będziemy składać wniosek na termodernizację na
przedszkole w Sowinie Błotnej oraz Przedszkole Misia Uszatka. Odnoście zmniejszenia kwoty na
cmentarz żydowski to po uzgodnieniu z Wydziałem GK okazało się, że oświetlenie istniejące przy
Przedszkolu po modernizacji będzie mogło służyć do oświetlenia tego terenu. Następnie zaznaczył, że
do roku 2018 chcą zakończyć wszystkie zadania związane z doposażeniem i wyposażaniem placy
zabaw, również plac na ul. Wierzbowej mają na uwadze.
Burmistrz M. Adamek – odniósł się do zapytania o nagłośnienie sali sesyjnej, po czym wyjaśnił, że
wypłynęło kilka ofert, które nas do końca nie zadowalają z uwagi na to, że sala ta pełni różne funkcje,
a mikrofony nie mogą zostać zamontowane na stałe. Analizujemy różne oferty oraz chcemy jak
najszybciej to rozstrzygnąć.
Skarbnik J. Ciupa - uzupełniając odpowiedź Z-cy Burmistrza A. Ptaka dotyczącą szkoły w Sowinie
Błotnej. Wyjaśniła, że została ujęta ta dotacja w załączniku nr 6 w dziale 801 § 2540. Została dodana
kwota w wysokości 111 045 zł. do łącznej kwoty 1 052 735 zł. W treści uchwały w § 5 zostało
zawarte, że kwotę 4 000 zł. dodajemy na Zarządzanie kryzysowe kosztem zmniejszenia rezerwy
ogólnej. Natomiast kwota 111 045 zł. została wprowadzona poprzez zmniejszenie wysokości rezerw
celowych. Wolne środki, które zostały z lat poprzednich w roku 2018 zostały zarezerwowane w
kwocie 3 700 000 zł., a pozostała kwota w wysokości 1 000 000 zł. pozostaje wolna. Kolejno
odnosząc się do wynagrodzeń sfery obsługi szkół wyjaśniła, że pracownik WE zgłosił, że w związku z
planowanymi podwyżkami w miesiącu marcu będzie potrzeba zwiększenia wynagrodzenia ogółem
dla jednej małej szkoły o kwotę 530 zł. miesięcznie co rocznie da nam kwotę 6 360 zł., tak więc
dlatego to zostało wpisane w rejestrze zagrożeń. Następnie odniosła się do uwagi RIO odnośnie śmieci
- wskazane zostały realne dochody w kwocie 4 200 000 zł., a wyższe wydatki, ponieważ tak wynika z
założeń spodziewanych.
Radna Hyla - zaznaczyła, że w związku z realizacją dalszej inwestycji na ul. Lenartowickiej została
pominięta ślepa ulica, prosi, aby w dalszej realizacji tego zadania położyć nową nakładkę na
wskazanym odcinku drogi.
Radny Dryjański - zapytał czy w związku z budową boiska w Kowalewie zaplanowane jest boisko
wielofunkcyjne? Kolejno zapytał czy jeżeli powiat w budżecie nie ujmie wnioskowanych przez nas
dróg, a wskaże inne to czy my będziemy je dofinansowywać?
Radny W. Grobys - zapytał na co konkretnie PK przeznaczy otrzymane przez nas kwoty, ponieważ z
przedstawionych zadań otrzyma wyższą kwotę, czy ona ma zostać przeznaczona na dokapitalizowanie
PK by nie zaciągali kredytów?
Radny Kowcuń - odnosząc się do wypowiedzi radnej Gil zaznaczył, że interesuje się ul. Parkową w
Zielonej Łące, ponieważ mieszkają na niej jego znajomi, koledzy jest radnym Miasta i Gminy Pleszew
i nie wchodzi w jej kompetencje. W jego pytaniu nie było żadnej złośliwości, niedługo dojdziemy do
takiego absurdu, że będzie musiał się pytać czy może przyjechać na zebranie wiejskie. Kolejno
podziękował za odpowiedź Z-cy Burmistrza A Jędruszkowi, natomiast Burmistrz udzielił odpowiedzi
jakby z ucha szczekając, a kultury nie było w tej jego właśnie odpowiedzi. Niedługo będzie musiał się
pytać czy w sesji będzie mógł uczestniczyć. Ma chyba prawo wiedzieć co się dzieje na terenie Miasta i
Gminy.
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek - uzupełniając wypowiedź dla radnego W. Grobysa w sprawie
realizacji zadań przez PK wyjaśnił, że łącznie kwota przeznaczona wynosi ok. 11 000 000 zł. i zgadza
się, że kwota 2 000 000 zł. jest niewielką kwotą w stosunku do tych zadań wcześniej wymienionych.
Ale są to kosztorysy inwestorskie, w związku z tym nastąpi weryfikacja tych kosztów. Natomiast
pierwszy pakiet wymienionych zadań będzie realizowany na podstawie już podpisanej umowy z POIŚ
- są one finansowane w ponad 60%. Tak więc kwoty dofinansowania również będziemy musieli
rozliczyć i wtedy będziemy mieli świadomość ile dołożyć z własnych środków, ważną sprawą jest, że
na chwilę obecną również nie znamy wyników finansowych PK.
Burmistrz M. Adamek – również uzupełniając wypowiedź dla radnego W. Grobysa poinformował,
że dziś otrzymał informację od szefa Rady Nadzorczej i sytuacja firmy jest bardzo dobra, ale nie
oznacza to, że na barki PK będziemy przerzucali zbyt dużo zadań. Tak więc przy realizacji budżetu
musi zostać zachowana płynność finansowa PK. Na pewno gdy zajdzie taka potrzeba będziemy
wnioskowali o zwiększenie środków i podwyższenie kapitału spółki. Kolejno odpowiadając na pytanie
radnej Hyli w sprawie ul Lenartowickiej wyjaśnił, że wówczas musiał zostać wykonany jedynie
odcinek o długości 990 m., dziś chcemy iść dalej. Następnie zaznaczył, że będzie wnioskował o
dokończenie drogi oraz chodnika w kierunku Lenartowic oraz wykonanie właśnie tej ulicy ślepej. Tak
więc jeżeli te zadania znajdą się w budżecie Starostwa to będziemy wówczas te zadania dofinansować.
Kolejno odnosząc się do wypowiedzi radnego Dryjańskiego zaznaczył, że sytuacja, o której mówił jest
problematyczna, ponieważ często nie mają wpływu na to jakie zadania powiatowe zostaną
zrealizowane. Sądzi, że należy wypracować jakąś metodę, by w pewnym sensie narzucać pewne duże
zadania, które są ważne dla nas oraz określić kolejność realizacji tych zadań w zakresie dróg,
chodników, które chcemy współfinansować, a nie być jedynie biernym przekaźnikiem kwot
finansowych.
Radny W. Grobys - cieszy się z dobrych wyników spółki PK, jest to zasługa Prezesa, ponieważ
działania, które podejmuje są właściwe, ale bez pracowników nie zostało by to zrealizowane. Jego
koledzy ze spółki mogą śmiało powiedzieć, że pracują jak konie a wypłaty jest mają jak kucyki.
Poprosił, aby nie obciążać dodatkowymi kosztami PK, by Pan Prezes miał możliwość podnieść
pracownikom pensje.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.
Rada Miejska przy 18 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” przyjęła uchwałę dotyczącą budżetu na rok
2017 (uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.)
Burmistrz M. Adamek – serdecznie podziękował za przyjęcie budżetu na rok 2017. Zapewnił, że
zostanie on sprawnie, szybko zrealizowany, a oszczędności, które się pojawią zostaną wykorzystane
na omówione dziś zadania. Zaznaczył, że tego roczny budżet był nietypowy ponieważ zostało
poruszone, aż 58 spraw dotyczących jego wykonania. Kolejno podziękował za ogromne
zainteresowanie.
Na sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnej Śledzianowskiej i radnego Szehyńskiego.
o. zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Pleszewie. Kolejno zaznaczył, że wpłynęło na sesji oświadczenie Wiceprzewodniczącej
Renaty Garsztki w sprawie rezygnacji członkostwa w Komisji Rewizyjnej a także w sprawie
rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych,
Opieki Społecznej i Zdrowia.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Renaty Garsztki w sprawie rezygnacji z
członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosku Renaty Garsztki w sprawie rezygnacji z
funkcji Przewodniczącej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej
i Zdrowia.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła rezygnacje z funkcji Przewodniczącej Komisji
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia.
Przewodniczący Rady - zaznaczył również, że wpłynęło na sesji oświadczenie radnego Kowcunia w
sprawie rezygnacji członkostwa w Komisji Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosku Eryka Kowcunia w sprawie rezygnacji z
członkostwa w Komisji Sportu i Rekreacji.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła rezygnacje z członkostwa w Komisji Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący Rady - zasygnalizował, że wpłynął również wniosek w formie pisemnej radnej
Regulskiej - Dudy w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej oraz wyrażenie woli
chęci pracy w Komisji Sportu i Rekreacji w Pleszewie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Anny Regulskiej - Dudy w sprawie rezygnacji
członkowstwa w Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła rezygnację z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Anny Regulskiej - Dudy w sprawie
członkostwa w Komisji Sportu i Rekreacji.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za), przyjęła radną w skład Komisji Sportu i Rekreacji.
Radny Kowcuń - serdecznie podziękował członkom Komisji Sportu i Rekreacji za dwuletnią
współpracę.
Przewodniczący Rady - zaproponował, aby każda z komisji się ukonstytuowała.
Burmistrz M. Adamek – poprosił, by salę po kolei opuszczały poszczególne komisje z uwagi na
fakt, że niektórzy radni pracują w kilku komisjach.
Radny T. Grobys - zwrócił uwagę, że w komisjach w których są Przewodniczący i
Wiceprzewodniczący Komisji, a tylko zwiększa się liczba członków nie ma potrzeby konstytuowania
się.
Przewodniczący Rady - zaznaczył, że zmienił się skład osobowy członków Komisji i to sami
członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji. Tak więc
proponuje, aby ustalić to w tym momencie, a nie wnosić pod obrady przyszłej sesji.
Radny T. Grobys - zasygnalizował, że w Komisji Sportu i Rekreacji Przewodnicząca i
Wiceprzewodniczący zostali już wcześniej wybrani.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zaznaczył, że jest członkiem Komisji Sportu i Rekreacji i prosi o
spotkanie się komisji.
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Przewodniczący Rady - poprosił o ukonstytuowanie się Komisji
Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia.

Bezpieczeństwa Publicznego,

Radny Grygiel - przedstawił ukonstytuowany skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw
Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia:
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
SPOŁECZNEJ I ZDROWIA:
Przewodniczący:
Grzegorz Grygiel
Wiceprzewodniczący:
Adam Stencel
Członkowie:
Elżbieta Hyla
Anna Regulska-Duda
Bernadeta Gawrońska
Renata Garsztka

SPRAW

SOCJALNYCH,

OPIEKI

Radny Grygiel - serdecznie podziękował za obdarzone zaufanie. Kolejno zaznaczył, że ma nadzieję,
iż wysoka poprzeczka, którą zawiesiła ówczesna Przewodnicząca będzie podtrzymana. Obiecuje, że
praca w Komisji będzie przebiegała sprawnie, rzetelnie oraz, że będzie ona załatwiała najważniejsze
sprawy mieszkańców.
Przewodniczący Rady - poprosił o ukonstytuowanie się Komisji Sportu i Rekreacji.
Radna Gawrońska - przedstawiła ukonstytuowany skład Komisji. Przewodniczącą Komisji pozostała
Bernadeta Gawrońska. Na funkcję Wiceprzewodniczącego została wybrana radna Regulska - Duda.
Następnie przedstawiła wyniki głosowania. Za odwołaniem Wiceprzewodniczącego Komisji Karola
Szehyńskiego głosowały 4 osoby, 1 osoba się wstrzymała. Za powołaniem na funkcję
Wiceprzewodniczącą Komisji Anny Regulskiej - Dudy głosowały 4 osoby, 1 osoba się wstrzymała.
KOMISJA SPORTU I REKREACJI:
Przewodniczący:
Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący:
Anna Regulska-Duda
Członkowie:
Zdzisław Gorzeliński
Tadeusz Grobys
Błażej Kaczmarek
Eryk Kowcuń
Anna Śledzianowska
Karol Szehyński
Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały wraz z uzupełnionym załącznikiem w sprawie
zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
Na sali znajduje się 17 radnych. Nie ma radnej Śledzianowskiej, radnego Szehyńskiego, Kowcunia i
Kaczmarka.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Rada Miejska 15 „za” i 2 „wstrzymujących” przyjęła uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr I/3/2014
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji
Rady Miejskiej w Pleszewie (uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.)
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Radny W. Grobys - zaznaczył, że niestety na sali nie ma radnego Szehyńskiego, a był on
Wiceprzewodniczącym Komisji Sportu i Rekreacji. Na początku kadencji wszyscy radni wybraliśmy
go na tą funkcję z uwagi na to, że jest bardzo związany ze sportem. Żyje sportem, pracuje na rzecz
sportu i zapewne do jego pracy nikt nie miał uwag. Źle się stało, że podczas jego nieobecności
nastąpiło głosowanie i nie mógł sam się wypowiedzieć w tej sprawie. Kolejno zapytał się czy ten krok
został postawiony w dobrym kierunku i w ramach współpracy? Czy z uwagi na powstanie Klubu
radnych Niezależnych należy kolegę Karola pozbawić tej funkcji? Po czym dodał, że jest oburzony
zaistniałą sytuacją.
Na sali znajduje się 19 radnych. Wszedł radny Kowcuń i Kaczmarek.
Do pkt 6 Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła plan pracy Rady Miejskiej (plan pracy stanowi załącznik
nr 24 do protokołu.)
Do pkt 7 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Radny Kowcuń - zapytał czy Pan Burmistrz chciał, by wcześniej omówiony temat wprowadzić do
planu pracy Komisji?
Burmistrz M. Adamek – wyjaśnił, że jedynie zasugerował, że podczas rozpatrzenia sprawozdania z
wykonania budżetu można dokładnie przeanalizować to zagadnienie, o które radni pytali, a
mianowicie wykonanie budżetu Rady Miejskiej.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 Miejskiej
(plan pracy stanowi załącznik nr 25 do protokołu.)

Do pkt 8 Interpelacje radnych.
Przewodniczący Rady - zaproponował z uwagi na późną godzinę, aby interpelacje złożyć na piśmie
w Biurze Rady.
Radny W. Grobys interpeluje w sprawie:
- w sprawie braku odpowiedzi na złożone pismo w dniu 10 lutego 2016 r. do Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Pleszewie w sprawie zwiększenia powierzchni odprowadzanych wód opadowych i
roztopowych z chodników ulic przyjętych przez MiG Pleszew od Zarządu Dróg,
- odpowiedzi na interpelację złożoną na poprzedniej sesji w sprawie utrzymania sieci wodociągowej
przeciwpożarowej i urządzeń przeciwpożarowych przez MiG Pleszew.
Kolejno zaznaczył, że otrzymaną odpowiedź przekazał do Kancelarii Prawnej i sądzi, że do tego
tematu powróci w momencie zatwierdzania taryfy wody.
Radny E. Kowcuń interpeluje w sprawie:
- internetu szerokopasmowego.
Do pkt. 9 Odpowiedzi na interpelacje
Z-ca Burmistrza A. Ptak - odpowiadając na interpelację radnego Kowucnia w sprawie internetu
szerokopasmowego zaznaczył, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy RCI. Powstało
ustalenie, że jeżeli formalnie podpiszą umowę na dofinansowanie to niezwłocznie powiadomią o tym
Gminę, a my zorganizujemy spotkania z tymi mieszkańcami, którzy wyrażają największe
zainteresowanie. Na dzień dzisiejszy firma się do nas nie zgłosiła, o zorganizowanie takiego
spotkania.
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Radny Kowcuń - zasygnalizował, że skoro i tak będzie trzeba zorganizować te spotkania to zróbmy
to teraz a nie później na szybko.
Burmistrz M. Adamek – zaznaczył, że jutro odezwiemy się do spółki RCI, że jesteśmy gotowi do
zorganizowania tego spotkania i czy będą w nim uczestniczyć.
Do pkt. 10 Sprawy różne
Radny Skowroński - zaznaczył, że Komisja Rewizyjna spośród członków straciła dziś dwie
sympatyczne Panie. Po czym zachęcił inne Panie do udziału w pracach tej Komisji. Kolejni
żartobliwie dodał, że w sytuacjach trudnych miło jest na czym oko zawiesić. Następnie podziękował
koleżankom za pracę w Komisji Rewizyjnej i cieszy się z ich awansu na funkcje, które dziś otrzymały.
Wiceprzewodnicząca Garsztka - serdecznie podziękowała za miłe słowa radnego Skowrońskiego,
po czym zapewniła, że praca w Komisji była przyjemnością.
Przewodniczący Rady - humorystycznie odniósł się do radnego Skowrońskiego, że ktoś musi stracić
by ktoś mógł zyskać.
Radna Regulska - Duda - serdecznie podziękowała za miłą współpracę w Komisji Rewizyjnej, po
czym dodała, że praca z takim Przewodniczącym Komisji była samą przyjemnością.
Radny W. Grobys - zaznaczył, że nie chciał dziś poruszać tego tematu z uwagi na uroczystość
opłatkową, ale w związku z sytuacją zmian w komisjach i braku chęci porozumienia to się wypowie.
Na kilku sesjach poruszał temat szkoły w Sowinie Błotnej m.in. odpraw dla pracowników szkół oraz
ich zwrot przez Ministerstwo Oświaty, zatrudnienie byłych pracowników, nagrody z okazji Dnia
Nauczyciela. Także dopytywał się czy odbyło się spotkanie pożegnalne. Nie na wszystkie pytania
otrzymywał odpowiedzi. Kolejno przytoczył wielokrotnie już cytowaną odpowiedź Z-cy Burmistrza
A. Ptaka dotyczącą spotkania z pracownikami ze szkoły w Sowinie Błotnej. Wspólnie z radnym T.
Grobysem i E. Kowcuniem skorzystaliśmy z rady Z-cy Burmistrza i poprosiliśmy pracowników o
spotkanie. Spotkanie odbyło się w dniu 18 listopada br., po godzinach lekcyjnych. Nie nagłaśnialiśmy
tego spotkania. Celem naszym było podziękowanie tym osobom za pracę i wysłuchanie ich
problemów oraz sugestii. Następnie chcieliśmy się spotkać z Panem w celu omówienia tego spotkania.
Ale na to spotkanie przybył również Pan, gdzie zaznaczyłem, że zgodnie z Pana sugestią chcielibyśmy
spotkać się sami z pracownikami. Po czym zacytował wypowiedź Z-cy Burmistrza: „budynki należą
do Miasta a nadzór nad działalnością szkoły sprawuje Wydział Oświaty i ja tu rządzę”. Po tych
słowach pracownicy bali się wypowiadać w Pana obecności ale uczynili to po Pana wyjeździe.
Kolejno zwrócił uwagę na fakt, że to Rada Miejska, czyli radni mają obowiązek kontroli Burmistrza, a
nie Burmistrz kontroluje Radę. Myśli, że zmieni Pan podejście do nas radnych Niezależnych i będzie z
nami Pan współpracować.
Z-ca Burmistrza A. Ptak - zaznaczył, że jego udział w tym spotkaniu wyniknął z faktu, że od
dłuższego czasu z wypowiedzi radnego W. Grobysa wynikają coraz to większe głupoty. Kolejno
dodał, że będzie jeździł za radnym W. Grobysem jeżeli tylko mu czas pozwoli i prostował te
wszystkie niedorzeczne rzeczy, które Pan mówił na tym spotkaniu.
Radny T. Grobys - zaznaczył, że odbyło się spotkanie podczas, którego dzieliliśmy się opłatkiem i
nie powinny się dziać takie rzeczy, które mają tu miejsce. Kolejno zaznaczył, że miał nie powracać ani
nie komentować tematu Komisji Sportu. Nie jest ma nic osobistego do radnej Regulskiej - Dudy a
wstrzymał się podczas głosowania, ponieważ uważa, że jest to nieetyczne. Następnie odniósł się do
wystąpienia Z-cy Burmistrza A. Ptaka w stosunku do prywatnie mojego brata a radnego, gdzie
zaznaczył, że nie opowiada głupot, ale docieka prawdy. Mówienie, że mówi głupoty jest nie na
miejscu tym bardziej na sesji. Kolejno zaznaczył, że na sesji podczas podejmowania uchwał o
przekształcaniu szkoły w Sowinie Błotnej była obecna Pani Dyrektor ze szkoły w Kuczkowie oraz
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Dyrektor ze szkoły w Sowinie Błotnej. Mówiono nam, że przekształcenie szkoły odbędzie się na
takich samych zasadach jak szkoły w Kuczkowie. Niestety nie jest tak jak nam mówiono, ponieważ
przedszkole w Kuczkowie jest publiczne a w Sowinie Błotnej niepubliczne. Panie pracujące tam mają
o 1 000 zł. niższe pensje z uwagi na dotacje na przedszkola. Kolejno zaznaczył, że nigdy nie
wypowiadał się po to by krytykować. Przedstawione wnioski bądź pytania były spowodowane troską
o pracę radnych, naszego Miasta i Gminy Pleszew - naszej małej ojczyzny. Następnie zaznaczył, że
jest zbulwersowany tym co robicie - stanowisko naszego Klubu było takie, że nie powołujemy
Wiceprzewodniczącego a dietę przekazujemy na dodatkowe inwestycje. Sądzimy, że Pan
Przewodniczący wspólnie z Wiceprzewodniczącym sobie poradzą. Nikt nie docenił naszego
ugrupowania, tworzymy 20 % Rady a w Sejmie ugrupowania liczące poniżej 10 % mają
przedstawiciela swojego w postaci Wicemarszałka. Kolejno dodał, że w imieniu Klubu Radnych
Niezależnych życzyłby sobie współpracę nie na zasadzie złośliwości, ponieważ zgoda buduje a
niezgoda rujnuje.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - zaznaczył, że radny T. Grobys był obecny na spotkaniu na
którym dokonano zmiany Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji, chciał Pan usłyszeć
argumenty merytoryczne i usłyszał Pan, ponadto w większości zgodził się Pan z nimi. Jeżeli jest taka
wola możemy je powtórzyć.
Radny T. Grobys - zaznaczył, że powiedział, że jest to tylko nieetyczne.
Radny W. Grobys - zapytał czy Z-ca Burmistrza chce być jego ochroniarzem, gdyż ma wiele innych
spotkań zaplanowanych m.in. z Jarocinem w sprawie śmieci, z Panem Premierem Morawieckim czy
też będziecie za mną jeździć i mówić, że głupoty opowiadam?
Radny Kowcuń - zwrócił się do Z-cy Burmistrza A. Ptaka, żeby uważał co mówi bo na sali jest wiele
osób a radny W. Grobys może posądzić Cię o stalking za jeżdżenie za nim i nękanie.
Z-ca Burmistrza A. Ptak - wyjaśnił, że czyny jego wynikają z troski o gminę i o to co się dzieje.
Kolejno żartobliwie dodał, że nie posłuży za ochroniarza z uwagi na swoją posturę. Następnie
zaznaczył, że tak jak deklarował przy podejmowaniu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Sowinie
Błotnej bierze całkowitą odpowiedzialność za przekształcenie szkoły, podobnie jak odpowiedzialność
za 4 czy 5 innych szkół przekształconych a nie zlikwidowanych. Doskonale Państwo wiedzieliście w
jakim trybie została przekształcona szkoła w Kuczkowie licząca 70 dzieci, a w jakim trybie szkoła w
Sowinie Błotnej.
Radna Hyla - zaznaczyła, że jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury nie rozumie zasadności
spotkań poza władzami Miasta. Kolejno dodała, że czuje się zrzucona na boczny tor i chciałaby
zrozumieć jaki jest cel tych potajemnych spotkań?
Radny W. Grobys - wyjaśnił, że spotkanie odbyło się na wniosek Z-cy Burmistrza A. Ptaka, który
powiedział, że możemy to uczynić więc tak zrobiliśmy. Pojechaliśmy z kawą i ciastem podziękować
za wieloletnia pracę, ponieważ nie zostali docenieni w momencie przekształcenia. Kolejno zwrócił się
do radnej Hyli, skoro jest Pani Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury, to Pani powinna odbyć
wiele spotkań, aby poznać oczekiwania i obawy pracowników. Zarzucanie nam, że prywatnie
pojechaliśmy podziękować tym ludziom bo nie zrobił tego Zarząd Miasta jest nie na miejscu.
Przewodniczący Rady - odczytał skład Komisji Oświaty i Kultury, po czym dodał, że osoby te na
początku kadencji wyraziły troskę o oświatę. Kolejno zaznaczył, że znamy się dobrze i dziwi się, że
akurat w tym momencie problemy oświaty tym radnym na sercu leżą. Jako radni mogliście
uczestniczyć w Komisjach Oświaty i Kultury i zapytać o różne sprawy. Następnie zaznaczył, że
problemami pewnych obszarów zajmują się określone Komisje. Kolejno odniósł się do słów radnego
T. Grobysa w sprawie oszczędności, gdzie zaznaczył, że zrozumiałby tą wypowiedź jeżeli padłaby z
ust osoby nie związanej z Radą Miejską. Radny W. Grobys piastował stanowisko
Wiceprzewodniczącego Radny Miejskiej przez okres 2 lat i jest hipokryzją mówienie w tym
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momencie o oszczędnościach. Kolejno dodał, że od 90 roku nigdy nie zdarzyło się, żeby był tylko 1
Wiceprzewodniczący. Gdybyśmy mieli trudności finansowe moglibyśmy szukać oszczędności biorąc
nawet pod uwagę pracę społeczną. Każdy radny może przeznaczyć swoją dietę na co chce, nawet na
cele społeczne.
Z-ca Burmistrza A. Ptak - przedstawił słowa zawarte w protokole z sesji z dnia 17 grudnia 2015 r.,
gdzie wówczas Wiceprzewodniczącym Rady był Włodzimierz Grobys oraz był członkiem Klubu
MZP: „podsumował, że Stowarzyszenie „Doliny Giszki” dla dobra swoich dzieci chce przejąć tą
szkołę. Podziękował Burmistrzowi MiG za szczere przekazanie wszystkich informacji na Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych. Kolejno zauważył, że stowarzyszenia należy wspierać”.
Radny W. Grobys - podziękował za przypomnienie tych słów.
Radny Kowcuń - zwrócił uwagę na fakt, że nie jest członkiem Komisji Oświaty i Kultury, ale te
sprawy są mu bliskie i wyraża chęć udziału w Komisjach. Kolejno dodał, że chciałyby, aby ta
współpraca była obustronna i prosi by powiadamiać go o różnych wydarzeniach oświatowych,
ponieważ będzie chętnie brał w nich udział. Następnie zaznaczył, że w sprawie prywatnych spotkań z
nauczycielami bądź uczniami nie widzi nic złego i jeżeli ktoś w tej materii wyrazi zainteresowanie to
chętnie się spotka jako radny bądź osoba prywatna.
Radny T. Grobys - zwracając się do Przewodniczącego Rady zaznaczył, że podkreślił jedynie, że ta
decyzja była nieetyczna. Kolejno dodał, że nigdy nikogo nie oceniał, a właśnie Pan mnie ocenił. Jest
to hipokryzja. Kolejno poprosił, by w przyszłości nie oceniać się, odpowiadać merytoryczne na zadane
pytania. Pan jako Przewodniczący Rady powinien dawać wzór.
Przewodniczący Rady - zapytał czy radny T. Grobys słyszy to co mówi? Słowa należy ważyć. Nie
można rzucać takich słów i oszczerstw pod kątem 20 osób, bo nikogo Pan nie wskazał a wszystkich
obraził.
Wiceprzewodniczący Kaczmarek - poparł słowa Przewodniczącego Rady.
Radny Kowcuń - zaproponował wniosek, aby zakończyć tą dyskusję, ponieważ ona nie prowadzi do
niczego. Przed chwilą dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia a za moment się
pokłócimy tak, że następnym razem ręki sobie nie podamy.
Przewodniczący Rady - przyjął wniosek radnego Kowcunia. Kolejno w imieniu swoim i Burmistrza
MiG Pleszew złożył najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim obecnym na sali oraz życzył
szczęśliwego Nowego Roku.

Protokółowała:
Natalia Sobczyk

Przewodniczący Rady:
Olgierd Wajsnis
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