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Protokół nr IX2007 
z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 21 czerwca  2007r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 
 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1540. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu. 
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu, 
4.   Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
 
 
Otwarcia IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który stwierdził, 
że na sali znajduje się 16 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek obrad. 
Zaproponował, zgodnie z wnioskiem Burmistrza wprowadzenie do porządku obrad uchwały 
w sprawie wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie 
oraz wydania opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie. Uchwała ta znalazłaby się w pkt. 7 lit „i”. 
Numeracja kolejnych uchwał uległaby automatycznie zmianie. Podkreślił, że wprowadzenie 
tej uchwały do porządku obrad było omawiane na spotkaniu Przewodniczących Klubów. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (16 za) wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 
uchwały w sprawie wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o”  
w Pleszewie oraz wydania opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie. Tym samym porządek obrad IX 
sesji przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu Nr VIII/2007 z dnia 24 maja 2007r. 
4. Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
5. Pozyskiwanie środków i inwestorów w celu dalszego rozwoju gospodarczego 

Miasta i Gminy Pleszew.  
6. Działalność Biura Obsługi Szkół Samorządowych i kierunki zmiany zarządzania 

szkołami i przedszkolami. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej,  rodzajów świadczeń oraz warunków  
i sposobu ich przyznawania,  
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b. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym wymiarze godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

c. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, 
wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole (zespole 
szkół) i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 
Pleszew, 

d. zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom 
szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest 
Miasto i Gmina Pleszew,  

e. zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 
2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom 
dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, 
motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i 
Gminę Pleszew na rok 2007., 

f. likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie,  
g. zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej, 
h. zmiany uchwały nr IV/23/2007 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 

2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007rok,   

i. wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w 
Pleszewie oraz wydania opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego do 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie. 

j. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r., 
k. zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadań z zakresu administracji rządowej 
związanych z ewidencją, remontem i utrzymaniem cmentarzy wojennych, 

l. przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu m-ki VW Golf, nr 
nadwozia WVW 2221G 2 MW 268576, bez tablic rejestracyjnych,  

       8. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę. 
9.   Interpelacje radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje.  
11. Sprawy różne.   

 
 
Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr VIII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (16za) przyjęła protokół Nr VII/2007 z dnia 24 maja 2007r. 
 
 
Do pkt 4 Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (16za) przyjęła Informację o wydanych zarządzeniach i ich 
realizacji.  
 
Do pkt 5 Pozyskiwanie środków i inwestorów w celu dalszego rozwoju gospodarczego 
Miasta i Gminy Pleszew.  
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Radny Klak pyta dlaczego na tak wiele programów, które zostały złożone niespełna tylko 
połowa została rozpatrzona pozytywnie np. inwestycja Rynek była  składana dwukrotnie i 
dwukrotnie odmówiono środków. 
 
Na sali znajduje się 17 radnych. Przyszedł radny Kowcuń. 
 
Radny Żychlewicz pyta ile złożono wniosków do UE w ramach projektów priorytetowych pt. 
ochrona środowiska w ważnym dla naszej gminy temacie woda i czego dokładnie dotyczą te 
projekty. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza odnosząc się do wypowiedzi radnego Klaka stwierdził, że wg niego 
jest to dobry wynik. Chyba każdy wie jak trudno jest dostać dofinansowanie i jak mało 
ukazuje się programów, z których można skorzystać. Wniosek dotyczący Rynku po raz 
pierwszy został odrzucony ze względów formalnych a drugi raz nie otrzymaliśmy pieniędzy 
ponieważ zabrakło środków finansowych. Wówczas otrzymaliśmy środki na budowę stacji 
uzdatniania wody i w pierwotnej wersji  na kanalizację Zielonej Łąki. Arbitralną decyzją 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego wniosek ten z miejsca, który kwalifikował się na 
przyznanie środków finansowych został przeniesiony na miejsce ostatnie. Podkreślił, że 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego podejmuje ostateczna decyzją o przyznaniu bądź nie 
przyznaniu środków. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Żychlewicza stwierdził, że w 
ostatnim czasie był złożony wniosek dotyczący stacji uzdatniania wody i kanalizacji Zielonej 
Łąki. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymaliśmy 50.000zł na prasę do 
zgniatania śmieci. Nie mówi o wnioskach, które zostały złożone do Wojewódzkiego lub 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na preferencyjny kredyt lub pożyczkę. 
 
Na sali znajduje się 18 radnych. Przyszła radna Kałużna. 
 
Radny Żychlewicz pyta czy znaczy to, że nie zakładamy doprowadzenia naszej sieci do 
odpowiedniego standardu, nie chcemy wymieniać tych rur i nie składamy wniosków teraz 
kiedy jest okazja bo ma być trzeci rzut przyjmowania wniosków dotyczących ochrony 
środowiska. Proponuje aby przygotować się do 3 etapu i spróbować uzyskać środki aby tanim 
kosztem te inwestycje zrobić. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że 3 naboru nie będzie. Będzie 1 w ramach nowego 
programowania 2007 – 2013. Główny nabór był w 2004r. Uzupełniający nabór był wówczas 
gdy składaliśmy wniosek dotyczący stacji uzdatniania wody. Na dzień dzisiejszy nie wiemy 
kiedy zostanie ogłoszony konkurs. Mówi się o późnej jesieni, początku 2008r. Jeśli będzie 
decyzja Rady i zostaną wyznaczone takie kierunki działania, to wówczas zostaną podjęte 
działania w kierunku złożenia wniosku dotyczącego ochrony środowiska. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że wyczytał we „Wspólnocie”, iż jest możliwość składania 
wniosków w ramach Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
Piszą, że drugi nabór jest zakończony i będzie ogłoszenie kolejnego naboru. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że MiG Pleszew nie może składać wniosków w ramach 
funduszu norweskiego ponieważ przekraczamy 15 tys. RLM. 
 
Materiał pn. Pozyskiwanie środków i inwestorów w celu dalszego rozwoju gospodarczego 
Miasta i Gminy Pleszew został przez radnych przyjęty po wyczerpaniu dyskusji. 
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Do pkt 6 Działalność Biura Obsługi Szkół Samorządowych i kierunki zmiany 
zarządzania szkołami i przedszkolami. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Przyszedł radny Sitnicki. 
 
Radny Kaczmarek chciałby poruszyć sprawy związane z zarządzaniem oświatą czyli BOSS 
oraz siecią placówek. W materiałach sesyjnych przedstawiono obecną sytuację i uzasadnienie 
konieczności likwidacji BOSS. Stwierdził, że dotychczasowa działalność BOSS była 
sprzeczna z ustawą o finansach publicznych a dokładnie z art. 44, który mówi o tym, że 
dyrektor jednostki jest w pełni odpowiedzialny za gospodarkę finansową swojej jednostki  
i nie może w żaden sposób pozbawić się tej odpowiedzialności. Może jedynie powierzyć 
odpowiedzialność tą innej osobie ale tą osobą może być jedynie pracownik tej jednostki. Do 
tej pory było tak, że sprawami finansowo księgowymi zajmowały się osoby, które były 
pracownikami zupełnie innej jednostki budżetowej. Jest to ewidentne naruszenie przepisów 
ustawy o finansach publicznych. Jako członek Komisji Rewizyjnej zapoznał się z protokołami 
pokontrolnymi z 2006r. Ze zdziwieniem przeczytał, że miedzy BOSS a dyrektorami szkół 
były podpisywane porozumienia, które mówiły o tym, że BOSS prowadzi obsługę finansowo 
księgową szkół a dyrektor biura kontroluje dyrektorów szkół pod względem gospodarki 
finansowej. W ten sposób dyrektor BOSS kontrolował sam siebie. Uważa, że zaproponowane 
zmiany idą w bardzo dobrym kierunku. Wg niego najważniejsza zmiana to zatrudnianie 
księgowych i specjalistów ds. płac przez dyrektorów szkół. Pyta ile osób będzie 
zatrudnionych w wydziale edukacji, który powstanie w miejsce BOSS, czy będą to osoby 
dotychczas pracujące w BOSS. Pytał na Komisji Oświaty czy materiały dotyczące sieci 
placówek i oświaty zostały przygotowane. Otrzymał odpowiedź, że całość materiałów została 
złożona u Przewodniczącego Rady. Zastanawia się dlaczego ta część nie znalazła się na 
dzisiejszej sesji. Uważa, że czerwiec przed wakacjami jest dobrym czasem aby zastanowić się 
nad pewnymi sprawami. W lutym złożył interpelację dotycząca kosztów utrzymania jednego 
ucznia w poszczególnych placówkach. W szkołach miejskich  koszt wynosi 3-4 tys. zł.,  
a w szkołach wiejskich 5-10 tys. zł. W ZSP w Taczanowie koszt utrzymania jednego ucznia 
wynosi 8,5 tys. zł przy dużej ilości dzieci. Na komisji wyjaśniono mi, że wynika to po części 
z istniejącego tam ogrzewania olejem opałowym. Uważa, że należałoby się zastanowić nad 
zmianą formy ogrzewania. Wg niego początek kadencji jest dobrym okresem aby poczynić 
pewne zmiany, a nawet doprowadzić do likwidacji pewnych placówek. Chodzi mu o szkołę  
w Grodzisku gdzie sytuacja jest coraz gorsza. Jest coraz mniej uczniów przez co koszty 
znacznie rosną. Jest to ponad 10 tys. zł na jednego ucznia. Podobna sytuacja jest  
z przedszkolami na terenach wiejskich. W niektórych oddziałach może dojść do takiej 
sytuacji, że będzie 4-5 osób. Należałoby się zastanowić nad jakimś rozwiązaniem. Z tego co 
wie, to w przedszkolach na terenie Pleszewa jest wręcz odwrotna sytuacja, powstają nowe 
oddziały. Być może należałoby się zastanowić nad otwarciem prywatnego przedszkola. 
Stwierdził, że należałoby się zastanowić nad sprywatyzowaniem części stołówek działających 
przy szkołach.[ 
 
Radny Kuberka stwierdził, że bardzo dobrze, że BOSS jest likwidowane. O likwidacji mówiło 
się już w 2003r. BOSS było wykwitem socjalistycznego wychowania towarzysza 
Skowrońskiego i Borkowskiego. Ubezwłasnowolniono dyrektorów szkół. Doprowadzono do 
braku konkurencji między poszczególnymi placówkami. Przykładem tego co mówi jest pkt. 
13 materiału, w którym pisze, że wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie 
stosunku pracy nauczycieli, a w szczególności zatrudniania i zwalniania nauczycieli, 
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realizacji uprawnień przewidzianych w Karcie Nauczyciela, postępowania dyscyplinarnego. 
Uważa, że to wszystko jest bezprawne. Nauczycieli zatrudnia, zwalnia i kontroluje dyrektor. 
Dyrektora pod względem dydaktycznym kontroluje kuratorium a BOSS powinien pełnić 
funkcje usługową. Tymczasem  wchodził w inne role i to bezprawnie. Przestrzega przed tym 
aby powstający wydział edukacji nie miał takich funkcji jak BOSS. Uważa, że dziś powinna 
być podjęta uchwała o powołaniu wydziału oświaty. 
 
Radny Borkowski przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji stwierdził, 
że dzisiejszy temat to początek spraw związanych z oświatą MiG Pleszew. W materiale 
przedstawiona jest ocena działalności BOSS i kierunki zmian. Problem zarządzania oświatą 
był wielokrotnie dyskutowany. Uważa, że zmiany, które są dzisiaj początkowane wpłyną 
pozytywnie na pleszewską oświatę. Dziś jest przedstawionych 6 projektów uchwał, które 
mają na celu porządkowanie pewnych zasad związanych z oświatą. Sprawy dotyczące 
organizacji sieci szkół będą omawiane po wakacjach. Materiały są przygotowane i złożone  
u Przewodniczącego Rady. Materiały te są bardzo szerokie i daleko idące. Na te zmiany nie 
ma wpływu polityka, demagogia ale sprawy dotyczące demografii i ekonomii. Przypomniał, 
że Komisja Oświaty zwróciła się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej dotyczącej 
funkcjonowania BOSS. Opinia prawna z  22 lutego 2006r. mówi, że ustawa o systemie 
oświaty dopuszcza istnienie BOSS, a ustawa o finansach publicznych mówi, że nie może 
istnieć. Widać niespójność w przepisach odgórnych. Kiedy mówi się o nauczani należy 
powiedzieć, że musi być zachowana relacja uczeń- nauczyciel – rodzic. W 2005r. na tej sali 
dyskutowano o organizacji sieci szkół. Wówczas nikt nie zgłosił żadnych propozycji. Każdy 
bał się tego tematu gdyż jest on bardzo trudny. Likwidacja szkół nie należy do Rady. Może 
ona jedynie wystąpić z wnioskiem do kuratorium oświaty, do którego należy ostatnie zdanie. 
Stwierdził, że można zobaczyć jakie jest zainteresowanie radnych sprawami oświaty po 
liczebności członków Komisji Oświaty. 
 
Na sali znajduje się 20 radnych. Przyszedł radny Chołody. 

 
A. Ptak Z- ca Burmistrza poinformował, że w wydziale edukacji planowane jest zatrudnienie 
4 osób. Najprawdopodobniej będzie musiał być ogłoszony konkurs. Ustawa o pracownikach 
samorządowych i akty prawny około  tej uchwały wskazują, że pracownicy min. do Urzędu 
Miasta muszą być przyjmowani w drodze konkursu. Do chwili obecnej nie pojawił się żaden 
wniosek dotyczący utworzenia niepublicznego przedszkola. Myśli, że sprawy stołówek będą 
szeroko omawiane na sesji dotyczącej zarządzania oświatą. Wówczas zostaną przedstawione 
wyliczenia dotyczące ich funkcjonowania i będzie można podjąć decyzje o likwidacji 
niektórych z nich. Stwierdził, że pkt 12 materiału  dotyczący działalności BOSS koresponduje 
z kartą nauczyciela i ustawą o systemie oświaty. 
 
Radny Kuberka pyta czy na dzisiejszej sesji nie należy podjąć uchwały o powołaniu wydziału 
oświaty. 
 
Cz. Skowroński Z – ca Burmistrza stwierdził, że nie wstydzi się tego, że pracował bez 
żadnych korzyści i profitów w partii.  Niektórzy czerpali z tego niezłe zyski. Prawdą jest, że 
BOSS zakładało dwóch sekretarzy ale radny Kuberka pomylił nazwiska gdyż był to 
Skowroński i Pisarski, a nie Borkowski. Pomysłodawcą powstania BOSS był Pisarski. 
 
Radna Kałużna analizując zadania, które będzie wykonywał wydział edukacji  stwierdziła, że 
będzie należało zastanowić się nad organizacją. Uważa, że niektóre działania można by 
przypisać innym wydziałom już istniejącym. 
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Radny Kuberka stwierdził, że statut z 1998r. mówił o usługodawczej funkcji BOSS. Później 
to się zmieniło. 
 
Burmistrz uważa, że pomysł niepublicznych szkół i przedszkoli jest bardzo ciekawy. Być 
może warto podjąć takie wyzwanie choć z pewnością będzie to trudne. Stwierdził, że 
powołanie wydziału oświaty leży w kompetencjach burmistrza. Odnosząc się do wypowiedzi 
radnej Kałużnej stwierdził, że jest wiele rzeczy, których sami dyrektorzy nie są w stanie 
zrobić np inwestycje czy remonty. W tym zakresie zawsze było współdziałanie z wydziałami 
Urzędu Miasta np z Wydziałem Inwestycyjnym, Wydziałem Rozwoju i Analiz, Gospodarki 
Komunalnej i pod tym względem nic się nie zmieni. 
 
Radny Borkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki stwierdził, że nie mówi  
o merytorycznych sprawach. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Sitnicki. 
 
Radny Grobys stwierdził, że wielokrotnie apelował aby wspólnie dążyć do celu. W Pleszewie 
niektórzy boją się podjąć jakiejkolwiek działalności ponieważ mogą być posądzeni o niecne 
zamiary. Dla przykładu podał społeczne liceum , które działało w Pleszewie. Przypomniał, że 
był członkiem zespołu ds. oświaty. Do prac w tym zespole  mogli się wszyscy włączyć. 
Skrytykować jest bardzo łatwo. Odnosząc się do spraw związanych z BOSS stwierdził, że nie 
powinno się patrzeć w przeszłość tylko w przyszłość. Likwidujemy BOSS a w jego miejsce 
powstanie wydział edukacji. Radny Kuberka stwierdził, że my nic nie powinniśmy mieć do 
oświaty tylko kuratorium i dyrektorzy. Mamy finansować oświatę więc mamy prawo  
ustosunkować się do różnych rzeczy. 
 
A. Ptak Z- ca Burmistrza  stwierdził, że byłby ostrożny  jeśli chodzi o fakt nie powoływania 
wydziału oświaty. Na oświatę przeznacza się 20 mln zł., zatrudnianych jest ok. 400 
nauczycieli i 150 pracowników administracyjnych, socjalnych itd. Uważa, że trzon powinien 
stanowić wydział edukacji a inne wydziały wspomagałyby ten wydział tak jak to jest do tej 
pory.  
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że kiedy był przygotowywany plan pracy Rady prosił 
wszystkich radnych o propozycje tematów. Żaden z radnych nie zaproponował tematu 
dotyczącego zarządzania oświatą. Temat BOSS znalazł się w planie pracy rady tylko dlatego, 
że w 2005r. Rada zawnioskowała o ten temat na sesji w następnej kadencji. Nie było mowy  
o temacie dotyczącym organizacji sieci szkół. Zespół ds. oświaty pokusił się  
o przeprowadzenie analizy istniejącego stanu placówek oświatowych Odnosząc się do 
przygotowanego materiału stwierdził, że jeśli chodzi o komputeryzację szkół to wymienia się 
tylko te szkoły, którym UMiG pomógł w ich pozyskaniu. Nie wymienia się szkół które same 
pozyskały środki finansowe z innych źródeł. Zwraca się do zespołu aby pogłębić te materiały. 
Są również różnice dotyczące budżetów. 
 
A. Ptak Z – ca Burmistrza wyjaśnił, że  w materiale zostały przedstawione tylko te pracownie, 
które są na najwyższym poziomie. Jeśli chodzi o budżet,  to we wstępie analizy materiałów 
jest napisane wyraźnie, że jest to wykonanie budżetu za 2006r. 
 
Radny Kaczmarek stwierdził, że jest radnym od pół roku i nie miał pojęcia, że są tak 
olbrzymie koszty związane z oświatą. Dlatego też dopiero dzisiaj o tym mówi 
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Radny Żychlewicz stwierdził, że radny Grobs zaprzecza sam sobie w swoich wypowiedziach. 
Uważa, że nie uniknie się wytykania sobie błędów. Winni chcieliby aby ich błędów 
przeszłości nie wytykać gdyż chcieliby aby ludzie zapomnieli o ich przeszłości. 
 
Radny Hasiński przypomniał, że 10 lat temu zlikwidował tą strukturę. Dyrektorzy szkół mieli 
być usamodzielnieni. Osoby, które najwięcej dyskutowały w tej chwili, zarówno z jednej i z 
drugiej strony (wówczas z jednej strony) zniszczyły to wszystko. Cieszy się, że w końcu 
będzie zrobione to, co miało być zrobione 10 lat temu. 
 
 
Materiał pn. Działalność Biura Obsługi Szkół Samorządowych i kierunki zmiany zarządzania 
szkołami i przedszkolami został przez radnych przyjęty po wyczerpaniu dyskusji  
 
Na sali znajduje się 18 radnych. Wyszedł radny Jędrasiak. 
 
 
Do pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawie: 
a. przeznaczania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej,  rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania,  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeznaczania środków 
finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,  
rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18 za) podjęła uchwałę nr IX/56/2007 w sprawie przeznaczania 
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej,  rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 protokołu. 
 
 
b. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym wymiarze godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
 
Radny Hasiński pyta jakie jest praktyczne znaczenie wskaźnika W 
 
A. Ptak Z – ca Burmistrza wyjaśnił, że część nauczycieli łączy etat. Z jednej strony jest 18 
godzinny etat nauczyciela a z drugiej 30 godzinny etat bibliotekarza. Np. wydawałoby się, że 
nauczyciel pracujący 17 h musi przepracować 1 h aby uzupełnić etat. Tak nie jest ponieważ ta 
1h musi być współczynnikiem z tych 30h. Dla organu prowadzącego jest to o tyle 
korzystniejsze gdyż nauczyciel pracuje więcej godzin. 
 
Radny Hasiński  stwierdził, że to „W” nic nie mówi. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza stwierdził, że  jest to wzór powszechnie stosowany i  zatwierdzony 
przez kuratorium. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
zajęcia o różnym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę 
nr IX/57/2007 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym wymiarze godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 
 
 
 
c. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, wicedyrektora oraz pełniącego 
inne stanowiska kierownicze w szkole (zespole szkół) i przedszkolu dla którego organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania  
i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach dyrektora, 
wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze w szkole (zespole szkół)  
i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) podjęła uchwałę nr IX/58/2007 w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na 
stanowiskach dyrektora, wicedyrektora oraz pełniącego inne stanowiska kierownicze  
w szkole (zespole szkół) i przedszkolu dla którego organem prowadzącym jest Miasto i 
Gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 
 
 
 
d. zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół 
podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina 
Pleszew,  
 
Radny Kaczmarek przypomniał, że na jednej z komisji był wniosek o  wyeliminowanie ocen 
celujących. Nie wyeliminowanie tego zapisu może to doprowadzić do sytuacji, w której uczeń 
mający same piątki może nie otrzymać stypendium, a uczeń mający dwie czwórki i dwie 
szóstki stypendium otrzyma. Proponuje skreślenie zapisu mówiącego o ocenach celujących. 
 
Radny Nawrocki przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa sformułowano 
wniosek o  wyeliminowanie ocen celujących i podwyższenie średniej 5,0. Burmistrz Ptak 
miał podać propozycje do ilu podnieść średnią 
 
A. Ptak Z- ca Burmistrza  stwierdził, że intencją tej uchwały było nagradzanie uczniów, 
którzy mają nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce ale również posiadają różne 
zainteresowania. Z informacji, które posiada wynika, że uczniów ze średnią 5,0 jest 57, ze 
średnią 5,1 – 48 uczniów, ze średnią 5,2 - 46 uczniów, ze średnią 5,3 – 23 uczniów, ze średnią 
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5,4 – 13 uczniów, ze średnią 5,5 – 8 uczniów, ze średnia 5,6 -  8 uczniów, ze średnią 5,7  - 4 
uczniów,  z pozostałą średnią 4 osoby. 
 
Radny Nawrocki stwierdził, że jeśli podniesie się wymaganą średnią, to siłą rzeczy uczeń 
będzie musiał mieć oceny celujące. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Przyszedł radny Jędrasiak. 
 
Radny Kaczmarek stwierdził, że chodzi mu o wykreślenie zapisu minimum dwie oceny 
celujące i podwyższenie  średniej. Wówczas uczeń będzie musiał mieć ocenę celującą. 
 
Radny Kuberka uważa, że kwoty tych nagród powinny być wysokie. Podniesienie średniej 
spowoduje, że te kwoty będą mogły być znaczące. Wnosi o wykreślenie zapisu mówiącego  
o ocenach celujących i podniesienie średniej do 5,3. 
 
Radny Klak stwierdził, że z tego co przedstawił Burmistrz Ptak wynika, że 207 uczniów 
będzie się kwalifikowało do otrzymania stypendium przy średniej 5,0. Jeśli zostanie zniesione 
kryterium posiadania ocen celujących i podwyższenie średniej do 5,3, to będzie się 
kwalifikować 56 osób. 
 
Radny Nawrocki pyta czy w grupie 23 osób mających średnią 5,3 znajdują się również osoby 
mające średnią 5,4; 5,5 itd. 
 
Przewodniczący Rady pyta czy kwota stypendium będzie określona w uchwale. 
 
A. Ptak Z – ca Burmistrza stwierdził, że jeśli będzie taka wola Rady, to można w § 6 pkt 2 
określić wysokość stypendium. 
 
Radny Chołody jest przeciwny określaniu w uchwale wysokości stypendium. Wystarczy, że 
w budżecie będzie przeznaczona pula pieniędzy  na ten cel. 
 
Radny Nawrocki uważa, że kwoty w budżecie nie można odnosić do ilości uczniów. Uważa, 
że w uchwale należy określić górną granice stypendium. 
 
Radny Chołody uważa, że nie powinno się ograniczać kwoty jaką można przyznać uczniom. 
Jeśli w danym roku będzie mniej uzdolnionych uczniów, to dlaczego mają nie dostać 
wyższego stypendium. 
 
Radna Kałużna uważa, że powinna być określona dolna i górna granica stypendium 
 
Przewodniczący Rady podsumowując dyskusje stwierdził, że jest wniosek o zmianę zapisu  
§ 2 pkt 3 zamiast: „posiadają średnią ocen 5,0 w tym minimum 2 oceny celujące” na  
„posiadają średnią ocen co najmniej 5,4” oraz dodanie w § 6 pkt 2 o treści „ wysokość 
indywidualnego stypendium nie może być niższa niż 200,00zł i przekraczać kwoty 500,00zł”. 
 
Burmistrz stwierdził, że będzie to nagroda dla uzdolnionych uczniów, którzy powinni mieć 
świadomość jaką kwotę mogą otrzymać minimalną i maksymalną. 
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Radny Grobys uważa, że w przypadku określenia minimalnej i maksymalnej kwoty powinny 
być stypendia różnicowane. Osoby mające wyższą średnia powinny otrzymać większą kwotę 
np. 500zł. 
 
Radny Klak stwierdził, że na komisjach szczegółowo omawiano projekt powyższej uchwały. 
Trwały dyskusje nad podniesieniem średniej. Wypracowano dwie alternatywy a teraz padają 
kolejne propozycje. Uważa, że takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. 
 
P. Kowalik uważa, że w § 2 pkt 3 nie powinno zabraknąć wyrażenia „co najmniej”. 
 
Radny Jędrasiak zastanawia się czy minimalna kwota 200zł nie jest za mała. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania 
stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew wraz z poprawkami 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 5 wstrzymujących się podjęła uchwałę 
nr IX/59/2007 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i 
absolwentom szkół podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest 
Miasto i Gmina Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
 
 
 
e. zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w 
sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę 
lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w 
szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007. 
 
H. Majewska przewodnicząca ZZNP „Solidarność” stwierdziła, że była proszona o 
zapoznanie się i zaopiniowanie powyższej uchwały. Proponowaliśmy wyrównanie dodatku za 
wychowawstwo od stycznia a nie jak jest w uchwale przyznanie dodatku od września. Nie 
wie jaką kwotą to wyrównanie by skutkowało. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza stwierdził, że byłaby to kwota 1.900zł miesięcznie bez pochodnych. 
Propozycja przyznania dodatku od września wynikała z tego, że niektóre gminy w ogóle nie 
podejmowały takich uchwał. 
 
Radny Kaczmarek wnioskuje o wyrównanie dodatku od stycznia. 
 
A. Ptak Z – ca Burmistrza stwierdził, że kwoty w budżecie na wyrównanie od stycznia nie 
ma. 
 
Burmistrz proponuje przyjąć uchwałę w zaproponowanym kształcie. W miesiącu wrześniu 
będzie zmiana budżetu. Wówczas zobaczy się jakie będą możliwości finansowe i być może 
uda się wygospodarować te środki. 
 
Radny Hasiński uważa, że w budżecie kwota 12.000zł na wyrównanie powinna się znaleźć. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy. 
 



 11

A. Ptak Z-ca Burmistrza poinformował, że ustalono ze związkami zawodowymi, iż może być 
głosowany przez Radę Miejska przedłożony projekt uchwały. We wrześniu będzie można 
wrócić jeśli związki uznają, że podwyżka się należy.  
 
Radny Kaczmarek pyta czy jest to stanowisko ZNP czy Solidarności. Zastanawia się, który 
związek był za czym i który lepiej broni pracowników. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza uważa, że teza, który związek lepiej broni pracowników jest 
niesłuszna ponieważ współpraca z obydwoma związkami układa się dobrze. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wyrównanie dodatku od stycznia. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 8 głosach za, 11 przeciw wniosek oddaliła. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
III/15/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz 
dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Pleszew na rok 2007. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 7 przeciw, 1 wstrzymujących się 
podjęła uchwałę nr IX/60/2007 w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2006 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania 
nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, 
motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew 
na rok 2007. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 
 
Radny Hasiński podkreślił, że głosował przeciwko uchwale, która jest w złej wersji, a nie 
przeciwko nauczycielom. 
 
 
f. likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie,  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji Biura Obsługi 
Szkół Samorządowych w Pleszewie. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/61/2007 w sprawie zmiany 
likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 
11 protokołu. 
 
 
g. zaciągnięcia kredytów długoterminowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej, 
 
Burmistrz przedstawił autopoprawkę do powyższego projektu, która stanowi załącznik nr 12 
protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę  w sprawie zaciągnięcia kredytów 
długoterminowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/62/2007 w sprawie zaciągnięcia 
kredytów długoterminowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 protokołu. 
 
 
h. zmiany uchwały nr IV/23/2007 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w 
sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2007rok,   
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 
IV/23/2007 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/63/2007 w sprawie zmiany uchwały 
nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 protokołu. 
 
 
i. wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie oraz 
wydania opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie oraz wydania opinii dotyczącej 
wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/64/2007 w sprawie wyposażenia w 
majątek Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w Pleszewie oraz wydania opinii 
dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o w 
Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 
 
 
j. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r., 
 
Radny Klak stwierdził, że chciałby poruszyć sprawę deficytu budżetowego. Deficyt 
budżetowy to nic innego jak nadwyżka wydatków nad dochodami. Aby zniwelować ten 
deficyt należy pozyskać środki w postaci przychodów. W dzisiejszym budżecie jest 
zagwarantowane łącznie 12.460.000zł kredytów i pożyczek z czego 900.000zł. stanowią 
pożyczki a resztę kredyty. § 9 uchwały budżetowej brzmi „ustala się limit zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.460.000zł., z tego na pokrycie  
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000zł., 
finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.649.437zł., spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 
3.184.880zł.” W żaden sposób nie daje to kwoty 12.460.000zł. Powstała różnica są to 
przychody wykonane w załączniku nr 3 z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 – 
374.317zł. Jeżeli nadwyżkę finansową wypracowaną w ubiegłym roku skarbnik przeniosła na 
ten rok i ma ją w przychodach, to deficyt wykazany w § 9 musi o tą kwotę być pomniejszony. 
Deficyt ten automatycznie się zmniejszy ponieważ nadwyżka pokrywa bądź deficyt, bądź raty 
kredytu. Skoro raty kredytu są cały czas w tej samej kwocie czyli 3.184.880zł., a zmienia się 
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tylko deficyt, to należy zmniejszyć w § 9 pkt 2 finansowanie planowanego deficytu budżetu  
o kwotę 374.317zł., czyli o środki, które mamy wypracowane w budżecie z roku ubiegłego. 
 
J. Ciupa stwierdziła, że deficyt budżetu to różnica między ustalonym planem wydatków 
budżetu MiG tj. kwota 64.647,264 zł., a ustalonym planem dochodów budżetu MiG tj. kwota 
55.997.827zł. Różnica miedzy dochodami a wydatkami wynosi 8.649.437zł. Zapis do którego 
odnosi się radny Klak tj pkt 7 uchwały określa łączne limity, które są. Czyli zaciągnięte 
kredyty na kwotę 11.460.000zł oraz możliwość, którą ma burmistrz na zaciągnięcie w ciągu 
roku 1.000.000zł po to aby w czasie niedoboru można było na bieżąco regulować 
zobowiązania. Ten limit ma być spłacony do końca roku i nigdy nie wchodzi w stan 
zadłużenia. W załączniku nr 3 po stronie przychodów łączny plan wynosi 11,834.317zł., 
odejmuje się od tej kwoty to co spłacamy czyli kwotę 3.184.880zł. Daje to kwotę 8.649.437zł. 
 
Radny Klak stwierdził, że nie pytał o to, o czym mówiła skarbnik. Co innego jest deficyt 
budżetowy, który jest określony w pkt wcześniejszym na drugiej stronie w § 3, z czym się 
zgadza, że nadwyżka wydatków nad dochodami wynosi 8.649.437zł., a co innego jest z czego 
ten deficyt należy pokryć. Zaciągane jest 12.460.000zł kredytu z czego skarbnik przeznacza 
na 3 pozycje. Suma tych pozycji w żaden sposób nie daje 12.460.000zł. Deficyt, który jest 
określony w § 3 musi być pomniejszony o nadwyżkę finansową wypracowaną w roku 
ubiegłym i w części musi być przeznaczona na sfinansowanie tego deficytu w pkt b. 
 
J. Ciupa stwierdziła, że z tego zapisu nie ustąpi. Jeśli ma być tak jak mówi radny Klak to 
niech Rada zadecyduje. Paragraf ten tylko ustala wielkość limitu kwoty do jakiej burmistrz 
może zaciągać zobowiązania łącznie z kredytem krótko i długo terminowym, łącznie ze 
spłatami, które mają być dokonane w ciągu roku. 
 
Radny Klak stwierdził, że chodzi mu o prostą zasadę. Jeżeli jest 12.460.000zł i mamy ją na 3  
rzeczy podzielić czyli na deficyt przejściowy, na część deficytu, który osiągniemy w wyniku 
nadwyżki wydatków nad dochodami i pozostałą część na spłatę raty kredytów i pożyczek, 
które należy spłacić w tym roku. to siłą rzeczy musi dać kwotę 12.460.000zł. Nadwyżka 
finansowa z roku poprzedniego zostanie przeznaczona na spłatę pkt 2 w § 9. Zgadza się z 
tym,  że deficyt łączny wynosi 8.649.00zł. 
 
Przewodniczący Rady zaproponował przejście do kolejnych punktów a rozpatrzenie 
powyższego punktu w czasie późniejszym. 
 
Rada Miejska jednogłośnie 19 za wyraziła zgodę na powyższą propozycję 
 
 
k. zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia 
Miastu i Gminie Pleszew zadań z zakresu administracji rządowej związanych z 
ewidencją, remontem i utrzymaniem cmentarzy wojennych, 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zgody na zawarcie 
porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew 
zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencją, remontem i utrzymaniem 
cmentarzy wojennych. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/66/2007 w sprawie zgody na 
zawarcie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie powierzenia Miastu i Gminie 
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Pleszew zadań z zakresu administracji rządowej związanych z ewidencją, remontem i 
utrzymaniem cmentarzy wojennych. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 
 
 
l. przejęcia na własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu m-ki VW Golf, nr nadwozia 
WVW 2221G 2 MW 268576, bez tablic rejestracyjnych,  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przejęcia na własność 
Miasta i Gminy Pleszew pojazdu m-ki VW Golf, nr nadwozia WVW 2221G 2 MW 268576, 
bez tablic rejestracyjnych. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/67/2007 w sprawie przejęcia na 
własność Miasta i Gminy Pleszew pojazdu m-ki VW Golf, nr nadwozia WVW 2221G 2 MW 
268576, bez tablic rejestracyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 
 
 
Do pkt 8. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę. 
 
J. Rowecki Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o  przedstawił informację, która 
stanowi załącznik nr 19 protokołu 
 
Burmistrz poinformował, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego 
wyznaczono termin wykonania stacji uzdatniania wody tj. 20 grudzień 2007r. Po podpisaniu 
umowy firma Hydromarko weszła na plac budowy. Są już wykonane wstępne prace ziemne. 
Jest rozpoczęte postępowanie dotyczące wyboru inspektorów nadzoru. Do końca czerwca 
otrzymamy dokumentację budowlaną  na uzupełnienie technologii. Do 5 lipca otrzymamy 
dokumentację geologiczną określającą miejsca gdzie powinny być nowe odwierty wody, 
które zapewnią wystarczająca ilość zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym. Jest 
opracowana dokumentacja monitoringu ujęcia Tursko A, którą posiada PK i będzie go 
prowadzić. 
 
Radny Żychlewicz odnosząc się do wypowiedzi prezesa PK pyta dlaczego mieszkańcy mają 
sami sobie sprawdzać wyniki jakości wody w PK, czy w wodociągach. Zastanawia się czy 
znów chodzi o ukrycie prawdy. Uważa, że ta wypowiedź koliduje ze stanowiskiem Rady, 
jakie mają przyjąć radni. W pierwszym punkcie jest napisane co innego. Nie chciałby aby to 
było na zasadzie, że jak chcesz  sprawdzić jaka jest woda, to idź tam i sobie zobacz. Dla 
pojedynczego obywatela jest to duża trudność, powinien on to mieć ogłoszone. 
 
Burmistrz uważa, że wypowiedź prezesa PK nie koliduje  z zapisami zawartymi w 
stanowisku. PK będzie informowało o jakości wody w mediach. 
 
Radny Kuberka  stwierdził, że sanepid poznański w swoim piśmie z dnia 8 maja  pisze, że jest 
brak zdecydowanej reakcji władz samorządowej w celu rozwiązania problemu. Działania 
podejmowane przez producenta wody odpowiedzialnego za zaopatrzenie w  wodę burmistrza 
MiG są doraźne, nieefektowne, nie dające gwarancji, iż woda dostarczona z instalacji 
wodociągowej jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego. Od awarii minęło 8 tygodni a sanepid 
nie uzyskał wyczerpującej informacji o podejmowanych działaniach. Nie przekazano również 
informacji na temat eksploatowania obecnych ujęć. Nie znane było stężenie stosowanego 
środka dezynfekcyjnego. Nie przedstawiono również sanepidowi w Pleszewie aktualnej 
dokumentacji projektu technologicznego stacji uzdatniania wody. 
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Burmistrz stwierdził, że gdyby ta informacja była prawdziwa, to radny Kuberka mógłby tak 
powiedzieć. Prosi aby radny Kuberka powiedział, z którego dnia jest ta informacja, który 
donosiciel mu o tym powiedział i dlaczego ten donosiciel będąc na posiedzeniu u wojewody 
nie powiedział, że  Wojewódzki Inspektor Sanitarny w swoim wystąpieniu powiedział, że w 
chwili obecnej wszystkie dane zostały przedstawione łącznie z uzgodnieniem dokumentacji. 
Zastanawia się czy radnemu Kuberce nie zależy na zrobieniu kolejnej politycznej awantury. 
 
Radny Kuberka stwierdził, że pismo to jest z 8 maja 2007r. Prosi aby do tego wystąpienia 
burmistrz ustosunkował się merytorycznie. Pyta czy są robione prace modernizacyjne 
systemu melioracyjnego tak aby przebiegał 30metrów od ujęcia w Tursku. Burmistrz mówi o 
donosicielach, a przecież takie pismo istnieje. Ludzie nadal kupują wodę i nie wierzą w to co 
mówi burmistrz. 
 
Burmistrz poinformował, że już dawno zostało zlecone opracowanie dokumentacji na 
przebudowę rurociągu melioracyjnego. Jest to robione we współpracy ze starostwem 
powiatowym. 
 
Radny Hasiński  stwierdził, że niepotrzebnie pewne rzeczy są trzymane w tajemnicy licząc na 
to, że w międzyczasie zostaną załatwione. Niepotrzebne są później takie dyskusje. Gdyby 
wszystkie wiadomości na czas byłyby przekazywane, to nie dochodziłoby do takich sytuacji 
jak w tej chwili. 
 
Przewodniczący Rady  odczytał projekt Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie 
kierunków działań w zakresie poprawy jakości wody, które zostało wspólnie przez radnych 
wypracowane. Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 20 protokołu. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że walczył głównie o pkt 2, który znalazł się w tym stanowisku 
z czego się cieszy. W pkt 6 zauważył pewną nieścisłość. Zastanawia się dlaczego ma być 
strefa ochrony pośredniej tylko dla ujęcia Tursko B. Proponuje aby dodać, że również dla 
innych ujęć. Odnosząc się do pkt 4 stwierdził, że pisze się tylko o zagwarantowaniu obecnej 
ceny wody, a o cenie ścieków już się nie pisze. PK  zamrozi ceny wody ale może podnieść 
cenę ścieków i w tym zawrze sobie cenę podwyżki wody. 
 
Burmistrz stwierdził, że PK będzie musiało przedstawić dokładną analizę z czego składają się 
poszczególne elementy cenowe. Radni maja wcześniejsze propozycje cenowe a więc takiej 
możliwości nie ma. Takiej sytuacji nie będzie ponieważ nadzór właścicielski tego dopilnuje. 
Poprosił PK o podanie wstępnego kosztu produkcji wody. Z wyliczeń wynika, że 
jednostkowy wzrost będzie o 0,38, a koszt wartości sprzedaży brutto to kwota ok. 320.000zł 
 
Radny Żychlewicz prosi aby burmistrz konkretnie odpowiedział czy przez ten rok cena wody 
i ścieków nie wzrośnie. Niech burmistrz powie, że to zagwarantuje. 
 
Burmistrz stwierdził, że nie powiedział, że cena wody i ścieków nie wzrośnie. Mówił tylko o 
cenie wody. 
 
Radny Chołody wyraził zadowolenie, że najprawdopodobniej dojdzie do podjęcia stanowiska 
przez wszystkich radnych. Rozumie intencje radnego Żychlewicza, że PK nie podnosząc ceny 
wody odbije to sobie podnosząc ceny ścieków. Zapewnia radnego Żychlewicza, że wspólnie 
do tego nie dopuszczą. Jeśli będzie podniesiona cena ścieków to na pewno nie w takim 
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zakresie, aby rekompensowała PK jakiekolwiek straty wynikające z nie podniesienia cen 
wody. Proponuje aby w pkt 7 poprawić termin zakończenie budowy SUW do 20 grudnia 
2007r. skoro sanepid dał nam taki termin. 
 
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Żychlewicza w sprawie stref ochrony 
pośredniej stwierdził, że w chwili obecnej nie jest zasadne ustanowienia strefy dla ujęcia 
Tursko A ponieważ wiąże się to z wydaniem ok. 80.000zł. Obecnie ujęcie to jest 
monitorowane. Jeżeli woda z tego ujęcia będzie zdatna, to natychmiast strefa zostanie 
zrobiona. Uważa, że zasadny byłby zapis „dla ujęć tego wymagających”. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że radni słyszeli już różne skomplikowane kalkulacje PK. Nie 
bardzo wierzy w to, że PK skrupulatnie przedstawi ceny wody. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie  
w sprawie: kierunków działań w zakresie poprawy jakości wody z poprawkami dotyczącymi 
terminu zakończenia budowy stacji oraz wykonania stref. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła Stanowisko w sprawie: kierunków działań  
w zakresie poprawy jakości wody. Stanowisko stanowi załącznik nr 21 protokołu. 
 
Radny Kaczmarek pyta czy od momentu kiedy miała miejsce awaria do dnia dzisiejszego PK 
wypłacało nagrody i godziny nadliczbowe. Z informacji, które posiada wynika, że osobom na 
kierowniczym stanowiska były wypłacone bardzo duże nagrody. 
 
J. Rowecki poinformował, że pracownicy fizyczni za nadgodziny mieli zapłacone. Żadnych 
nagród PK nie wypłaciło i nie będzie wypłacać. Pracownicy umysłowi za nadgodziny mają 
dni wolne. 
 
 
cd pkt 7 lit „j” Podj ęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy 
na 2007r., 
 
J. Ciupa stwierdziła, że § 7 pkt 9 ma zostać w takim brzmieniu jaki jest zapisany w projekcie 
uchwały. Deficyt to różnica między dochodami a wydatkami. § 9 są to limity do których 
burmistrz ma prawo zaciągać kredyty, spłacać raty i do jakiej wysokości może być deficyt. 
Wolne środki stanowią tylko źródło pokrycia. Jeśli jest wola Rady aby zmienić zapis na taki o 
którym mówi radny Klak, to proszę bardzo ale jeśli będą uwagi RIO, prosi aby nie mieć do 
niej pretensji. 
 
Burmistrz stwierdził, że są dwa stanowiska. Jedno prezentuje Skarbnik a drugie radny Klak. 
Nie potrafi tego rozstrzygnąć Proponuje poddać pod głosowanie i zobaczyć jaki będzie dalszy 
bieg tej sprawy. 
 
Radny Klak zgadza się ze skarbnikiem, że deficyt budżetowy jest nadwyżką wydatków nad 
dochodami i jest to w  § nr 3 uchwały budżetowej. Pyta gdzie jest napisane, że deficyt 
budżetu w wysokości 8.649.000zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Nic innego w 
załączniku nr 3 nie ma zapisane oprócz „pozostałe przychody z rozliczeń krajowych”. § 9 
mówi czym sfinansować deficyt i spłatę kredytów. Ustalamy limity zobowiązań z tytułu 
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zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.460.000zł. Przecież tą kwotą nie spłaci się 
tych 3 punktów.  
 
Burmistrz stwierdził, że nikt na dzisiejszej sesji tego sporu nie rozstrzygnie. Poprosi 
przedstawiciela RIO o opinię w tej sprawie. 
 
Radny Klak uważa, że takie pismo, skierowane do RIO skompromituje Rade Miejska. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie naniesienie poprawek, o których mówił radny 
Klak. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) wyraziła zgodę na naniesienie poprawek do uchwały  
o których mówił radny Klak. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu  
i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr IX/65/2007 w zmiany budżetu  
i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 
 
 
Do pkt 9 Interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że wielokrotnie interpelował w sprawie sądu i US. 
Również radny Kuberka złożył podobną interpelację na poprzedniej sesji. Otrzymał pismo od 
Naczelnika US z prośbą o przekazanie praw własności zajmowanego przez US budynku 
znajdującego się przy ul Bogusza w Pleszewie. Dotychczasowy stan prawny nieruchomości 
wyklucza możliwość pozyskania niezbędnych środków inwestycyjnych ze strony Izby 
Skarbowej i   Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym proszą o przyspieszenie prac 
związanych  z przekazaniem praw majątkowych dotyczących nieruchomości bądź też 
podjęcia  stosownych działań rzeczowych. W tym samym duchu jest pismo prezes sądu z 
Kalisza aby uregulować stan prawny sądu a zwłaszcza ksiąg wieczystych. Sytuacja jest dość 
trudna  bowiem w budynku gdzie znajdują się księgi wieczyste nie  powinno być lokatorów. 
Tym bardziej, że w ostatnim czasie nastąpiły zdarzenia, które mogły skutkować utratą 
dokumentacji. W związku z powyższym Przewodniczący Klubu TMP oraz Przewodniczący 
Klubu Radnych Lewicy chcą wystąpić do radnych z  wnioskiem o podjęcie stanowiska w tej 
sprawie. ` 
 
Radny Borkowski przedstawił projekt stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie 
przekazania Skarbowi Państwa prawa własności nie ruchomości użytkowanych jako siedziba 
Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego w Pleszewie, który stanowi załącznik nr 22 
protokołu. 
 
Radny Kuberka stwierdził, że otrzymał odpowiedź na swoją interpelacje mało konkretną. 
Burmistrz powinien dołączyć również pismo, które wystosował do starosty jak i jego 
odpowiedź na to pismo. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że stanowisko byłoby całej Rady a nie poszczególnych 
radnych. 
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Radny Hasiński pyta  jaki punkt jest omawiany w tej chwili. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to kontynuacja interpelacji radnych z poprzedniej 
sesji. 
 
Radny Hasiński uważa, że powinien być wprowadzony dodatkowy punkt dotyczący tego 
stanowiska. Stwierdził, że  2 pkt powinien być uzupełniony o zasady na jakich nastąpi 
przekazanie własności nieruchomości gwarantujące rekompensatę za te nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady przychylając się do głosu radnego Hasińskiego proponuje aby dyskusje 
nad stanowiskiem dokończyć w pkt „Sprawy różne”. 
 
Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach: 
- tablicy upamiętniającej poległych we wrześniu 1939r. żołnierzy 70pp, 
- organizacji Dni Pleszewa,  
- odnowienia basenu, 
- dofinansowania zakupu gitary dla A. Furmankiewicza, 
- podróży Kaliskimi Liniami Autobusowymi. 
 
Radna Kałużna i radny Klak interpelują w sprawie uszkodzenia nawierzchni  ul. 
Krzywoustego na zbiegu skrzyżowania z ul. K. Wielkiego. 
 
Radny Borkowski interpeluje w sprawie wymiany dowodów osobistych. 
 
Radny Kuberka interpeluje w sprawach: 
- jakości wody, 
- informacji PK o stanie wodociągu i zagrożeniach, 
- wycinki 4 drzew w Suchodrzewie. 
 
Radny Zychlewicz interpeluje w sprawach: 
- wydobycia wody ze skażonego ujęcia i odprowadzania jej do Kiszki, a stamtąd do Prosny, 
- wniosków  mieszkańców o przekształcenia użytkowania wieczystego, 
- samochodu służbowego i kilometrówki burmistrza, 
- gospodarki wodno ściekowej w Pleszewie. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwy. 
 
Po przerwie na sali znajduje się 18 radnych nie ma radnego Kowcunia, radnego Sitnickiego 
oraz radnej Korzeniewskiej. 
 
 
Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje.  
 
Burmistrz odpowiadając radnemu Kaczmarkowi w sprawie tablicy upamiętniającej poległych 
we wrześniu 1939r. żołnierzy 70pp, stwierdził, że pomysł jest zasadny. Zostaną w tej sprawie 
poczynione starania. Odpowiadając radnej Kałużnej stwierdził, że studzienka kanalizacyjna z 
pewnością zostanie zrobiona. Odpowiadając radnemu Borkowskiemu przypomniał, że od 3 
miesięcy jest przekazywana informacja o konieczności wymiany dowodów osobistych do 
wszystkich mediów, łącznie ze stroną internetową MiG Pleszew. Odpowiadając radnemu 
Kuberce i radnemu Żychlewiczowi w sprawie wody stwierdził, że wydali oni już wyrok w tej 
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sprawie. Zastanawia się skąd radny Żychlewicz ma takie informacje. Następnie stwierdził, że 
na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one złożone w formie pisemnej do 
Biura Rady. 
 
 
Do pkt 11. Sprawy różne.   
 
Radny Zychlewicz pyta czy będzie to stanowisko całej Rady, czy tylko dwóch klubów, które 
złożyło projekt. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że będzie to stanowisko całej Rady. 
 
Radny Nawrocki zastanawia się co będzie w przypadku gdy prawa własności zostaną 
przekazane, a sądu i US i tak nie będzie. Zastanawia się czy nie można zawrzeć takiego 
warunku, że przekazanie nastąpi tylko wtedy gdy te instytucje pozostaną.. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uczestniczył w rozmowach podczas, których ustalono, że 
jeśli miasto nie otrzyma ekwiwalentu, to budynki mogą być tylko i wyłącznie przeznaczone 
na siedziby tych instytucji. Ostateczna decyzja będzie należała do Rady. Podjęcie stanowiska 
ma na celu przyspieszenie działań. Następnie poddał pod głosowanie stanowisko Rady 
Miejskiej w Pleszewie w sprawie przekazania Skarbowi Państwa prawa własności 
nieruchomości użytkowanych jako siedziba Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego w 
Pleszewie. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) podjęła stanowisko Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie 
przekazania Skarbowi Państwa prawa własności nieruchomości użytkowanych jako siedziba 
Sądu Rejonowego i Urzędu Skarbowego w Pleszewie, które stanowi załącznik nr 23 
protokołu. 
 
Radny Grobys odnosząc się do artykułu, który ukazał się w Gazecie Pleszewskiej stwierdził, 
że był to wielki paszkwil. Na poprzedniej sesji rozmawiając z radną Kałużną nie pozwolił 
sobie zrobić zdjęcia a w gazecie napisano ”nasz kolega redakcyjny został.”.itd. Zwracając się 
do redaktora Gazety Pleszewskiej pyta, czy do siebie mówi nasz kolega. Napisano, że ma 
świadków, iż był popychany. Pyta kto widział to zdarzenie. Rada Miejska za chwile będzie 
wszędzie opluwana. 
 
Radny Żychlewicz pyta burmistrza dlaczego wysłał Straż Miejską do ściągnięcia napisu 
wyrażającego opinie sportowców na temat boisk i wody. Odbiera to jako próbę zamykania 
społeczeństwu ust i możliwości wyrażania opinii. Nie chciałby więcej słyszeć, że na sesji 
kłóci się o coś. Na sesji nie kłóci się. Uważa, że dyskutuje się nad uchwałami, nad treścią 
uchwał i oceną zdarzeń. 
 
Radny Kaczmarek stwierdził, że  skoro radny Grobys ma jakieś problemy z prasą, to 
powinien udać się do sądu a nie omawiać te sprawy na sesji 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że każdy radny ma prawo na sesji poruszyć sprawy 
związane z Radą. 
 
Burmistrz poinformował, że umorzono sprawę dotycząca stypendiów. Ma nadzieje, że na 
tablicy antyburmistrzowskiej, którą ma radny Żychlewicz pojawi się ta informacja. Miał on 
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przecież o wszystkim rzetelnie informować mieszkańców MiG Pleszew. W miesiącu maju  
była sesja i rany Żychlewicz mimo, że wiedział już o tym fakcie, to nic nie powiedział. 
Przypomniał radnemu Żychlewiczowi o swoistym szantażu jakiego użył w stosunku do 
radnych podczas sesji absolutoryjnej: „ostrzegam tutaj lojalnie radnych, że jeśli będą w tej 
sytuacjo głosowali za udzieleniem absolutorium zawiadomię prokuraturę w Ostrzeszowie, 
którzy radni są współwinni w tej sprawie albowiem wiedzieli od niego o tej sprawie  i 
świadomie wspomagali te przekroczenia burmistrza udzielając mu rozgrzeszenia”. Pyta 
radnego Żychlewicza czy powiadomił prokuraturę o tym, że radni wspomagali burmistrza w 
tym przestępczym procederze, kiedy to zrobił i jakie jeszcze inne metody szantażu wobec 
nich zastosuje. Ma nadzieje, że to wszystko na tej tablicy umieści. Wielokrotnie podczas 
swych wypowiedzi radny Żychlewicz mówił o honorze, o sprawiedliwości, o różnych 
wydarzeniach historycznych. Uważa, że ostatnie porównania do żołnierzy AK zawarte w 
liście ukazanym w „Życiu Pleszewa” są żenujące i obraźliwe dla tych wszystkich, którzy 
walczyli i ginęli. Zastanawia się która z prokuratur będzie wobec niego prowadziła jeszcze 
śledztwo. Uważa, że honor i radny Żychlewicz to są  to dwie różne sprawy. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że Ziobro mówi, iż z wyrokami niekoniecznie musimy się  
zgadzać. Możemy z nim polemizować. Nie zgadza się z wyrokiem prokuratury. Wg niego jest 
niewłaściwe uzasadnienie wyroku. Uważa, że sędzia czy prokurator również ma prawo się 
mylić. Na razie burmistrzowi się udaje ale może do czasu. Rzeczywiście burmistrz wygrał ale 
zobaczymy jak to będzie. Na razie wasi górą. 
 
Radny Chołody chciałby aby radny Żychlewicz nie powoływał się na osobę, która przed 
postawieniem zarzutów nazwała jednego lekarza mordercą. Jeżeli prawie wszystkie sądy 
południowej Wielkopolski nie przyznały radnemu Żychlewiczowi racji, to nie jest tak, że w 
tych sądach są ludzie, którzy się mylą, błądzą i nie znają na prawie. Skoro wszystkie sądy tak 
postanowiły, to chyba bardziej się znają niż radny Żychlewicz. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w Pleszewie odbędą się dożynki diecezjalne 
połączone z dożynkami miejsko gminnymi. Koordynatorem prac z ramienia urzędu jest  Z-ca 
Burmistrza Cz. Skowroński. Następnie zamknął obrady IX Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 
Małgorzata Szkudlarz                 Mieczysław Kołtuniewski 
 
 

 
 
 
 
 

Wykaz załączników 
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Załącznik nr 15 - uchwała nr IX/64/2007 w sprawie wyposażenia w majątek Przedsiębiorstwa 
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Załącznik nr 20 - projekt Stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie kierunków 

działań w zakresie poprawy jakości wody 
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