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Protokół nr XXVII/2009  
z XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia  2009 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 
 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1510. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu, 
2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu. 
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
 
 
Otwarcia XVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który 
stwierdził, Ŝe na 21 radnych na obecnych 19 radnych (nie ma radnego Chołodego oraz 
Hasińskiego, którego nieobecność została usprawiedliwiona) czyli Rada jest władna do 
podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie 
przedstawił porządek obrad. Radni do przedstawionego porządku nie wnieśli uwag. 
Przedstawia on się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu XXVI/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2009r.  
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 

2008 r. – dyskusja. 
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 

2008 r.   
 

- p r z e r w a - 
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
 

a. zmiany uchwały Nr XXIX/187/2005 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 
lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania  
w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność 
Miasta i Gminy Pleszew,  

b. zmiany uchwały Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 
12lutego 2009 r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą 
Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej  
w Kuczkowie,  
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9.   Interpelacje radnych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje.  
11. Sprawy róŜne. 
 
 

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu XXVI/2009 z dnia 31 marca 2009 r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr XVII/2008 z dnia 27 marca 2009 r. 
 
 
Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 
i ich realizacji. 
 
 
Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2009 r.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podjętych w I kw. 2009 r. 
 
 
Do pkt 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 
2008 r. – dyskusja. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, iŜ sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta i Gminy 
Pleszew za 2008 r. dostarczono wcześniej radnym i było ono omawiane na posiedzeniach 
Komisji. Następnie zaproponował aby głos w tym temacie zabrał najpierw Włodzimierz 
Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawił wniosek i uchwałę Komisji 
Rewizyjnej w tym zakresie. Następnie Skarbnik przedstawi opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Pleszew sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta i Gminy za 2008 r. W kolejnej 
części jako Przewodniczący Rady przedstawi opinię RIO w sprawie wyraŜenia opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. Następnie zostanie otworzona dyskusja w 
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. 
 
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę nr 1/2009 Komisji 
Rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. wraz z opinią dotyczącą wykonania budŜetu 
MiG Pleszew za 2008 r., która stanowi załącznik nr 6 protokołu. 
 
 
Na sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Chołody. 
 
 
Skarbnik przedstawiła uchwałę nr SO-39/2-SP/Ka/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie wyraŜenia opinii o 
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przedłoŜonym przez Burmistrza MiG Pleszew sprawozdaniu z wykonania budŜetu MiG za 
2008 r., która stanowi załącznik nr 7  protokołu.  
 
Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr SO 36/2-ABS/Ka/09 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi MiG Pleszew za 2008 r., która stanowi załącznik nr 8 protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą rozpatrzenie sprawozdania  
z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. 
 
Wiceprzewodniczący Klak poruszył temat odnoszący się do przeciwdziałania alkoholizmowi 
oraz narkomanii. Niezrozumiały jest fakt, iŜ w trakcie roku obrachunkowego Rada Miejska 
podejmuje uchwałę o zwiększeniu wydatków na realizację zadań określonych w miejskim, 
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii o kwotę 45 000 zł., a następnie w obu sprawozdaniach moŜna 
się dowiedzieć, Ŝe nie wykorzystujemy przeznaczonych środków. Nie wykorzystano kwotę 
od zaplanowanej o ponad 17 000 zł., a w niektórych przypadkach wykonanie jest raŜąco 
niskie. W sprawozdaniu z przeciwdziałania narkomani zajęcia profilaktyczne, kwota 
wykorzystana w 77,5%, promocja Ŝycia bez alkoholu i środków uzaleŜniających 40%, zakupy 
dla szkół testerów do wykrywania narkotyków 72,5%. Na jednej z sesji z-ca komendanta 
Komendy Powiatowej Policji mówił, Ŝe brakuje środków na zakup testerów, natomiast my 
mamy środki w budŜecie i ich w tym celu nie wykorzystujemy. Następnie partycypacja  
w kosztach mitingów i zjazdach terapeutycznych 74%, wykonanie preliminarza zadaniowego 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, sytuacja jest 
jeszcze gorsza, zajęcia profilaktyczne 63%, szkolenia 17%, promocja Ŝycia bez alkoholu  
i środków uzaleŜniających 77%, terapia podopiecznych z grup terapeutycznych u psychiatry 
33%, udział w kosztach funkcjonowania ośrodka terapeutycznego w Baranówku gdzie 
powinno być jak najwięcej osób niepełnosprawnych kierowane 66%, partycypacja w kosztach 
mitingów i zjazdach terapeutycznych 20%, opinie biegłych sądowych kierowanych na 
przymusowe leczenie 30%. JeŜeli mamy w tych 2 rozdziałach tak niskie wykonanie to 
niestety nie powinniśmy przeznaczać takich kwot i tym bardziej zwiększać budŜetu w trakcie 
roku. Następnie wiceprzewodniczący zapytał burmistrza o str. 5 wykonania budŜetu jest ta 
zapis gdzie został plan wydatków zmniejszony, gdzie zwiększony. Dlaczego zmniejszono w 
trakcie roku dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom prowadzącym działalność 
poŜytku publicznego o kwotę 92 000 zł.? Pieniądze te moŜna było rozdzielić miedzy 
stowarzyszenia, którym brakuje środków. Następnie wiceprzewodniczący odniósł się do nie 
naliczonych w MGOPS składek PFRON w kwocie 12 343 ł. oraz naleŜne odsetki w kwocie 
ok. 1 000 zł. Wykonanie budŜetu MGOPS w ubiegłym roku było mówione, Ŝe niepotrzebnie 
oddaliśmy 200 000 zł. do Wojewody, poniewaŜ te środki zostały niewykorzystane. Z 
odpowiedzią moŜna było się zgodzić w połowie poniewaŜ, część tych pieniędzy rzeczywiście 
nie mogła być rozdysponowana, ale pozostałe juŜ tak, ponadto wypowiedz pani dyrektor, ze 
w mieście jest mniej biednych, mniej nie[pełnosprawnych i potrzebujących była nie do 
przyjęcia. Natomiast w tym roku oddaliśmy do Wojewody 500 000 zł. Przed rokiem gdy 
omawialiśmy absolutorium za 2007 r., przewodniczący rady zwrócił uwagę aby przyjrzeć się 
funkcjonowaniu Domu Chleba oraz Wielkopolskiemu Banku śywności, wówczas 
wiceprzewodniczący nie zdąŜył tego uczynić. Po roku przeanalizował te uwagi i doszedł do 
wniosku, Ŝe przewodniczący jednak miał rację. JeŜeli mamy coś prowadzić to naleŜy działać 
efektywnie, a nie robić sobie pośmiewisko z osób potrzebujących. W sprawozdaniu z 
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MGOPS jest napisane jak wyglądała działalność Domu Chleba w 2008 r., łatwo zauwaŜyć, Ŝe 
wydawano tam chleb, bułki, cukier, mąkę, makaron. Po wycenie tego towaru nawet po 
cenach, które są w sklepie łatwo zauwaŜyć, Ŝe na rodzinę świadczona pomoc wynosiła 
tygodniowo 2,03 zł. Jest to robienie sobie z osób potrzebujących pośmiewiska. Następnie 
wiceprzewodniczący odniósł się do sprawozdania Rb-ST, które mówi ośrodkach 
zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia. Wynika z niego, Ŝe nasza 
gmina jest jedną z bogatszych gmin. Na r-ch bankowych miasto miało ok. 9 mln. zł. na koniec 
2008 r. Najwięcej zaoszczędziliśmy na oświacie jest to 1 300 000 zł. Kolejna sprawa dotyczy 
sprawozdania Biblioteki Publicznej MiG Pleszew, które zawiera błędne informacje w 
tabelach są źle wykonane proste działania jak dodawanie. Zanim materiał przekaŜe się 
radnym naleŜy go najpierw przeczytać. Następnie wiceprzewodniczący zapytał skarbnik o 
tabelę na str. 29 dotyczącą naleŜności będących zaległością oraz nadpłatą na rzecz budŜetu 
MiG z róŜnych tytułów. W I rubryce pisze się, Ŝe są to naleŜności, wynoszą 5 100 000 zł., a w 
II rubryce zaległości 3 500 000 zł. czy rzeczywiści miasto z tych tytułów, które tu są 
wymienione, a głównie z podatków ma 3 500 000 zł. zaległości? Nie moŜna się zgodzić z 
pozycja nr 5  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, są one wymienione 
w naleŜnościach w kwocie 1 300 000 zł., a nie ma ich w zaległościach. Powinny być równieŜ 
ujęte w zaległościach. 
 
 
Radny Borkowski odniósł się do zadań dotyczących resortu oświaty, kultury i sportu. 
Poinformował, Ŝe  w 2008  roku oddano do uŜytku boisko w ZSP nr 2, środki na to 
przedsięwzięcie pochodziły z Ministerstwa Sportu. W ZSP nr 3 równieŜ rozpoczyna się długo 
wyczekiwana budowa boiska „Orlik”, co prawda  z lekkim opóźnieniem, spowodowanym 
kwestiami przetargu. Środki na tę inwestycję pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Ministerstwa Sportu. Termin zakończenia i otwarcia przewidywany jest na koniec kwietnia, 
początek maja. Kolejną sprawą jest oddanie dla uŜytku piłkarzy boiska bocznego co było 
bardzo potrzebne poniewaŜ płyta głównego boiska W ostatnim okresie sprawa boisk na 
terenie Miasta uległa generalnej poprawie. Ponadto pozyskano stałe środki z Unii 
Europejskiej na zajęcia w przedszkolach pod nazwą „SMYK”. Inne zadania oświatowe, które 
miały miejsce w ubiegłym roku dotyczą równieŜ współpracy zagranicznej szkół. 
Kontynuowana jest współpraca ZSP nr 1, znane są projekty, w minionym roku nawiązano 
równieŜ współprace z ZSP w Taczanowie. W przyszłym tygodniu nastąpi rewizyta, 
przyjedzie młodzieŜ ze szkoły w Westerstede. Kolejnym zadaniem oczekiwanym przez 
młodzieŜ jak i mieszkańców to rozpoczęcie przebudowy Pl. Kościuszki, zadanie to 
przebiegało bardzo powolnie lecz było to spowodowane problemami wynikłymi z 
konserwatorem zabytków oraz właścicielami posesji w tym rejonie. Zadanie do końca 
czerwca będzie zrealizowane polepszy to sprawy bezpieczeństwa szkoły przybędą równieŜ 
nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców Pleszewa. W 2008 roku dokonano równieŜ 
dalszego remontu kina „HEL”, które jest teraz równieŜ salą koncertową. Do spraw oświaty 
radny nie będzie się odnosił poniewaŜ zostało to juŜ omówione przez Wiceprzewodniczącego 
Klak.  
 
 
Radny Dryjański wymienił, inwestycje wykonane na terenach wiejskich w 2008 roku: ul. 
Grunwaldzka w Kowalewie – 82 tys. zł., przebudowa drogi nr 1 w Taczanowie - 325 tys. zł., 
ul. Słoneczna w Suchorzewie I etap budowy drogi – 315 tys. zł., ul. Lipowa w Zawidowicach 
198 tys. zł., ul. Polna w Kuczkowie – 137 tys. zł. Dofinansowanie do chodników przy 
drogach powiatowych na wsi: w Bronowie 45 tys. zł., w Taczanowie Drugim 49 tys. zł., wiaty 
przystankowe 40 tys. zł., odprowadzenie wody deszczowej na osiedlu w Kowalewie 395 tys. 
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zł., oświetlenia wykonane na terenach wiejskich 360 tys. zł. Radny jako sołtys podziękował 
Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi MiG za wszystkie wykonane inwestycje. Następnie 
zacytował słowa papieŜa Jana Pawła II: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście! 
 
Radna KałuŜna oznajmiła, Ŝe jest zaniepokojona nie wykonaniem wydatków szczególnie w 
oświacie, sporcie, kulturze i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na kwotę ponad 1 mln. zł.. 
Wiedząc w jakim stanie jest oświata nie mówi to o nas za dobrze, poniewaŜ nie w porę 
zareagowaliśmy, moŜe te środki są z przeniesień, ale w sytuacji jaka ma miejsce na rynku to 
pieniądz jest gorący, im go szybciej wydatkujemy tym lepiej go wydatkujemy. Zadania w 
zakresie kultury fizycznej i sportu wykonanie w pozostałej działalności na poziomie 3,7% 
planu. Napisane jest,  Ŝe są to imprezy i organizacje czyli ozn. to, Ŝe tak niewiele się dzieje. 
Natomiast co robi nasza młodzieŜ? Upija się na ulicach, pali, pozostawia pety na ul. 
Poznańskiej, na osiedlach. Dlatego środki te naleŜy wykorzystać, aby zainteresować młodzieŜ 
i stworzyć jej warunki. PoniewaŜ rzeczywiście mamy boiska i świetlice, ale od godz. 18 są 
juŜ pozamykane, panuje tam ciemność. Radna wyraziła równieŜ zaniepokojenie nie 
wykonaniem przyłącza Tursko B do sieci naszej wody czy zdąŜymy do suszy, która się 
zbliŜa? Czy teŜ ewentualnie po raz kolejny grozi nam problem wody w lecie? 
 
Radna Tymecka włączając się do dyskusji poruszyła temat związany z terenami wiejskimi. 
Na 28 sołectw Gminy Pleszew tylko 3 miejscowości posiadają kanalizację. W związku  
z istniejącą sytuacją, został w 2004 r. uruchomiony Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Z tego Funduszu w 2008 r. zostały wydane pozwolenia na pozytywnie 
zaopiniowane wnioski, dotyczące dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W związku  z tym, iŜ na tereny wiejskie idą ogromne środki pienięŜne przeznaczone 
na infrastrukturę i przede wszystkim na budowę kanalizacji, dlatego radna ma nadzieję, Ŝe 
środki te zostaną dobrze wykorzystane i miejscowości będą szybciej skanalizowane. 
Następnie radna poinformowała, iŜ od 2004 do 2008 r. wydano 85 pozwoleń na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.   
 
Radny Kaczmarek przedstawił stanowisko klubu „Razem z PO” w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza MiG. Klub ocenił negatywnie prowadzoną przez Burmistrza politykę 
gospodarczą, która od wielu lat jest nakierowana na osobiste sukcesy wyborcze. Nie inaczej 
sytuacja wyglądała w 2008 r. Podstawowe mankamenty polityki to: brak wizji rozwoju 
Miasta, brak konsekwencji w realizacji przyjętych długofalowych planów inwestycyjno-
remontowych, brak duŜych terenów pod konkretne inwestycje. Apelowano do Burmistrza o 
nie podnoszenie podatków, na których wysokość ma wpływ Rada, niestety bezskutecznie. W 
2008 r. ustalono głosami koalicji podwyŜki podatków odnoszących się do: środków 
transportu, od nieruchomości, w tym od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie 
działalności gospodarczej prawie do maksymalnej wysokości co powoduje odstraszenie 
potencjalnych inwestorów, którzy wybierają do prowadzenia swoich interesów inne Miasta 
omijając Pleszew. Ponadto podniesiono ceny wody i ścieków. Część członków klubu przy 
głosowaniach w poprzednich latach wyraŜała podobne opinie o działalności burmistrza dając 
Ŝółte kartki, ostrzegając i wzywając do zmiany nastawienia z politycznego na gospodarcze, 
przy wydawaniu naszych wspólnych pieniędzy apele te nie odnoszą jednak skutku. 
Górnolotne hasło naszego Miasta „Pleszew miastem otwartym”  pozostaje tylko hasłem 
reklamowym, a rzeczywistość jest taka, Ŝe mając miasto otwarte młodzieŜ z niego ucieka do 
innych miast nie widząc dla siebie perspektyw w rodzinnym mieście. Przy warszawskich 
podatkach do innych sąsiednich gmin. Słupki w budŜecie zgadzają się poniewaŜ tak musi być, 
ale nie głosujemy nad absolutorium dla pani skarbnik, tylko nad absolutorium dla burmistrza 
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Mariana Adamka. Dlatego klub„Razem z PO” daje dzisiaj burmistrzowi czerwoną kartkę i 
będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium. 
 
Radny śychlewicz oznajmił, iŜ w roku 2008 wiele pozycji budŜetu jest nieracjonalnych. Brak 
w nim troski o podstawowe standardy ludności Gminy np. powaŜne niedociągnięcia  
w dostarczaniu zdrowej wody, stara niedoskonała sieć rozprowadzająca wodę (do dziś nie 
zmontowano wszystkich zaworów antyskaŜeniowych), wadliwe wykonana nowa stacja 
uzdatniania wody juŜ tradycyjnie dopuszczona warunkowo do uŜytku, woda omijająca stacje 
uzdatniania wody, złe wyniki badań wody wykonane przez Sanepid,  XIX wieczne warunki 
mieszkaniowe w starych gminnych zasobach mieszkaniowych, duŜe zagroŜenie zdrowia  
i Ŝycia w tych zasobach, brak tak bardzo potrzebnych parkingów oraz wiele innych 
niedociągnięć utrudniających Ŝycie mieszkańcom. Radny uwaŜa, Ŝe budŜet jest 
wykorzystywany pod Ŝądania radnych koalicji rządzącej w zamian za odpowiednie 
głosowania na sesjach  zgodne z zamierzeniami Burmistrza, jest równieŜ wykorzystywany 
typowo pod radnych koalicji rządzącej, w ich okręgach wyborczych, aby zdobyli mandaty w 
kolejnych wyborach jako ludzie sprawdzeni w popieraniu nieracjonalnej gospodarki 
prowadzonej przez Burmistrza. Działania takie powodują, Ŝe pieniądze są wydawane nie 
ekonomicznie lecz politycznie, brak jest planu remontów, wykorzystuje się je tam gdzie 
polityka tego wymaga. Jest to marnotrawstwo finansów publicznych, a społeczeństwu mydli 
się oczy duŜymi inwestycjami luksusowymi, które owszem naleŜy wykonywać, ale dopiero w 
momencie, gdy podstawowe standardy Ŝycia ludności: zdrowie i bezpieczeństwo są 
zaspokojone. BudŜet 2008 r. jest jednym z najniŜszych budŜetów z okolicznych miast, 
potwierdza to teorię, Ŝe Pleszew nie jest miastem otwartym tylko wręcz odpychającym 
inwestorów polityką wysokich opłat i podatków. Natomiast pamiętamy czasy kiedy Pleszew 
był najbardziej dochodową gmina w kraju. Radny oznajmił, iŜ dysponuje materiałem 
zdjęciowym  pojemników na odpady plastikowe, w których większość to 5L butelki po 
wodzie. Zdjęcia pojemników w innych gminach ukazują całkiem odmienną sytuację, 
wszystkie inne butelki są, ale 5L nie ma.  
 
Radna KałuŜna zapytała o obiekt sportowy, poniewaŜ koncepcja była juŜ przedstawiona, 
będzie on kosztował ok. ponad 20 mln. zł., a w planie wieloletnim jest ujęte tylko 15 mln. zł.. 
Dlatego jaka będzie przyjęta polityka? Czy będziemy się starać o środki unijne czy 
infrastruktury, jak to będzie realizowane? 
 
Radny Chołody odniósł się do pozyskiwanych środków zewnętrznych z uwzględnieniem 
środków z unii europejskiej w najwaŜniejszych inwestycjach, które zostały dokonane i które 
są w planach. Pokrywa się to w pewnej części z tym co mówił radny Borkowski, poniewaŜ 
większość z tych środków została pozyskana na edukację w Pleszewie i radny nie zgadza się z 
tym co powiedziała radna KałuŜna, Ŝe nasz system edukacji jest w tragicznym stanie. System 
edukacji i szkoły są w dobrym stanie i co roku są na nie przeznaczane ogromne środki. 
 
Radna KałuŜna poprosiła radnego Chołodego o nie przeinaczanie jej słów. PoniewaŜ nie 
chodziło o edukację lecz o niewykorzystane nakłady ok. 1 mln. zł. 
 
Radny Chołody oznajmił, iŜ jednym z głównych uzasadnień, aby szkoły wiejskie zostały 
zlikwidowane było pozyskanie oszczędności na tych szkołach, aby moŜna było zainwestować 
te środki w pozostałe placówki i naleŜy mieć nadzieje, Ŝe w tym roku takie inwestycje zostaną 
poczynione. Odnosząc się do pozyskanych środków zewnętrznych, oznajmił, Ŝe MiG Pleszew 
wspólnie z jednostkami funkcjonującymi dla urzędu, pozyskało w ubiegłym roku 3 400 000 
zł. oczywiście tej kwoty nie moŜna odnosić do całego budŜetu, który wynosi 60 mln. zł., ale 
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do wydatków inwestycyjnych, które MiG ponosi w skali roku na kwotę 10 mln. zł.  Widać, Ŝe 
środki zewnętrzne stanowią ok. 30 % tego co miasto wydaje na inwestycje. Taka skala 
pozyskanych środków była, większość z tych środków pozyskano na edukację. Projekty były 
pisane wspólnie z dyrekcją szkół, przedszkoli, radny Borkowski juŜ wcześniej wymienił 
program SMYK, który ma rozwinąć nasze przedszkola i wypromować, aby więcej dzieci z 
nich korzystało, zgłasza dzieci z terenów wiejskich. Ponadto wymienić naleŜy równieŜ 
sztandarowe programy związane z budową boisk. Największym projektem jest modernizacja 
kanalizacji w naszym mieście wynosząca ponad 20 mln. zł. z czego 10 mln. zewnętrznego 
dofinansowania. W pracę nad tym projektem włączyło się równieŜ PK, które wspólnie z 
urzędem Miasta te środki pozyskuje. Projekt został juŜ dwukrotnie pozytywnie oceniony.  
Dlatego radny zaapelował do burmistrza o moŜliwość wykonania tej inwestycji przez firmy 
pleszewskie, jest ustawa zamówieniach, ale naleŜ zmobilizować nasze firmy aby starowały do 
przetargu, Ŝeby nie było sytuacji, Ŝe jakaś firma z zewnątrz zrealizuje tą nasza największa 
inwestycję. JeŜeli chodzi o jednostki podlegające urzędowi Miasta to najbardziej moŜna 
pochwalić Dom Kultury, który składał bardzo duŜo dobrze przygotowanych wniosków, które 
zostały pozytywnie rozpatrzone. NaleŜy wyrazić nadzieje, Ŝe w przyszłości wszystkie 
jednostki będą osiągać podobne efekty. Radny podziękował za pracę trzem pracownikom 
Wydziału Rozwoju i Analiz, którzy w urzędzie Miasta zajmują się pozyskiwaniem środków: 
Ewie Świątek, Andrzejowi Liskowskiemu, Joannie Golińskiej. Dzięki ich pracy udało się 
pozyskać te środki 
 
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe wsłuchując się w głosy poszczególnych radnych odniósł 
wraŜenie, Ŝe część radnych  uwaŜa, iŜ Pleszew rozwija się bardzo szybko i czeka nas 
świetlana przyszłość. Natomiast w Ŝyciu nic nie jest czarne, nic białe. Na pewno nie jest tak 
świetnie jak przedstawili wszystko radni koalicyjni. Oczywiście inwestycje są realizowane, 
tak jak zawsze były realizowane, poniewaŜ taka jest rola samorządu. To jaki był poprzedni 
rok nie naleŜy liczyć ilością wiat przystankowych. Miasto powinno się rozwijać w szerszym 
znaczeniu niŜ tym ukazanym przez koalicję. Wizja burmistrza jest krótkowzroczna, nie 
nastawiona na dalekosięŜne zadania. NaleŜy zadać sobie pytanie ile planów 
zagospodarowania przestrzennego uchwaliliśmy w 2008 r.? OtóŜ tylko miejscowości 
Marszew. Burmistrz prowadzi nieprawidłową politykę podatkową uderzającą w naszych 
pleszewskich przedsiębiorców. 
 
O. Matysiak Dyrektor MGOPS odpowiadając  na pytanie wiceprzewodniczącego Klaka 
stwierdziła, Ŝe udzieli wyjaśnień na temat PFRON. Poinformowała, Ŝe doszło do przeoczenia 
w 2008 spadku wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co zostało wykryte  
w trakcie przeprowadzenia analizy kosztów obsługi MGOPS. Wynika to z odejścia na 
emeryturę osób, które miały orzeczenia, jak równieŜ z wygaśnięcia takich orzeczeń. Na dzień 
dzisiejszy sprawa ta została uregulowana, są osoby, które mają te kwestie prowadzić i czuwać 
nad nimi. Niewykorzystanie środków dotacji dotyczy w większości świadczeń rodzinnych, 
niestety nie mamy na nie wpływu, są ściśle wyznaczone kryteria: wysokość dochodów  
w rodzinie. Są tam równieŜ świadczenia stałe, gdzie trzeba posiadać orzeczenie  
o niepełnosprawności, ubezpieczenia, które są pokrywane z kosztów jeŜeli się pobiera 
świadczenia rodzinne jak równieŜ świadczenia stałe, do tej całej kwoty moŜe dojść zwrot w 
wyniku suszy, gdzie były złoŜone wnioski od rolników, jednak w wyniku analizy przy 
wydawaniu decyzji okazało się, Ŝe cześć osób nie spełnia kryteriów. Dyrektor oznajmiła, iŜ 
nigdy wcześniej nie mówiła, Ŝe w naszej gminie nie ma osób biednych, niepełnosprawnych, 
po prostu wszystko wynika z winy przepisów, od 3 lat nie zmienia się kryterium dochodowe, 
ponadto jest rewaloryzacja rent i emerytur, a przepisów nie moŜna przeskoczyć. Odnośnie 
Banku śywności, dyrektor stwierdziła, iŜ nie wie skąd wiceprzewodniczący Klak wziął taki 
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przelicznik, Ŝe wyszło 2.03 zł. Bank Chleba funkcjonuje, są darczyńcy którzy przekazują 
chleb i są osoby, które z tego korzystają jest to akcja, którą naleŜy prowadzić i wspierać. 
Lepiej Ŝeby osoby biedne to wykorzystały niŜ miałoby to wszystko być wyrzucone i 
zmarnowane. 
 
Cz. Skowroński Z-ca Burmistrza wyjaśnił, Ŝe Bank śywności jest realizowany wspólnie przez 
MGOPS oraz Stowarzyszeniem Zdrowie i śycie. Część produktów pozyskujemy z Banku 
śywności z Poznania. Otrzymujemy takie produkty, które Bank nam wskaŜe do odebrania 
min. sery, produkty suche. Od naszych przedsiębiorców równieŜ otrzymujemy część róŜnego 
rodzaju produktów. Większość osób w Banku pracuje społecznie, dlatego chętnych 
zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu. Jak juŜ było mówione wcześniej zostało 
przygotowane nowe pomieszczenie do wydawania tych produktów, gdyŜ wcześniej miało to 
miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocowym, gdzie nie było ku temu zbyt dobrych 
warunków. Część prac, które są wykonywane przy rozładunku produktów wykonują 
wolontariusze, pomagają harcerze. Produkty przychodzą czasem w ilościach wielkości TIR-a, 
które trzeba przez jedno popołudnie rozładować, aby nie płacić postojowego. Z-ca Burmistrza 
postanowił o wiele szczegółowiej odnieść się do planu rozwiązywania problemów 
alkoholowych i narkomanii, poniewaŜ uwaŜał, iŜ w tym punkcie naleŜy pochwalić za 
oszczędne gospodarowanie tymi środkami. Z prasy moŜna się dowiedzieć, Ŝe co niektóre 
komisje urządzają sobie tygodniowe szkolenia to w Pradze to w Zakopanem. Nasza 
Pleszewska komisja stara się organizować szkolenia bardzo tanio, jeŜeli jest moŜliwość to na 
terenie Gminy, aby nie było kosztów dojazdu. Na str. 82 sprawozdania jest wyjaśnienie skąd 
są wynikają te oszczędności. Decyzja rady była, Ŝe część środków wykorzystywana jest na 
działalność stricte merytoryczną, a część na działalność w poŜytku publicznym. Na str. 84 są 
wymienione wszystkie organizacje, które otrzymały dotacje. Natomiast po rozliczeniu tych 
dotacji okazuje się, Ŝe nie wszystkie te środki są wykorzystywane w 100%, a niektóre 
organizacje jak np. Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej nie 
podpisało umowy mimo, iŜ wcześniej wystąpiło i tak te środki pozostały. W tym roku 
nauczeni doświadczeniem ogłaszamy konkursy wcześniej i w połowie roku jest dogrywka na 
środki, na które nie zostały podpisane umowy, aby te środki wykorzystać. Niektóre 
oszczędności powstały dlatego, Ŝe od połowy roku nie finansujemy juŜ utrzymania 
psychiatry, który jest teraz finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym jest 
zawarta umowa. Natomiast kwestia biegłych sądowych wygląda następująco, iŜ komisji 
orzekającej większość klientów udaje się przekonać do leczenia i nie trzeba ich wysyłać do 
psychiatry, psychologa, a potem kierować wniosek do sądu. Sporo podopiecznych udaje się 
przekonać, aby podjęli leczenie bez tych procedur. Inne zadania np. dotyczące testerów do 
wykrywania narkotyków przedstawiają się tak, iŜ cena uległa obniŜeniu i kupiliśmy je taniej. 
ZałoŜenie było takie, aby kaŜda szkoła miał coś takiego na stanie i gdy kończy się 
przydatność wymieniamy na nowe. Staramy się oszczędzać na funkcjonowaniu komisji ds. 
alkoholowych i te koszty są  rzeczywiście minimalne. Trudno jest natomiast zaplanować 
środki na fundusz bezosobowy, poniewaŜ nie moŜna przewidzieć ile osób się zgłosi, np. 
organizatorów emerytów, którym nie trzeba płacić pewnych składników płac. Na 50 % 
funduszu pracy zaplanowaliśmy 560 zł. i z tego wykonaliśmy połowę, w stosunku do całego 
budŜetu są to naprawdę małe pieniądze. Odnośnie podróŜy słuŜbowych i 17 % wykonania, 
mieliśmy zaplanowane 1 000 zł. i 200 zł wydatkowaliśmy. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Klaka, 
poinformował, Ŝe 92 000 zł. nie przepadło i nie zostało wycofane z obiegu, zostały tylko 
przeniesione z poŜytku publicznego do innego paragrafu. Na sesji 27 marca kluby sportowe 
otrzymały te środki, a nawet zostały one zwiększone. Jeśli chodzi o pytanie radnej KałuŜnej 
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to w działach dotyczących instytucji kultury, Biblioteki Publicznej, Domu Kultury wykonanie 
jest od 97-100%. Wskazane 3,47% dotyczy pozostałej działalności i jest wynikiem nie 
zakończenia obiektu sportowego. W tym rozdziale nie jest to bieŜąca działalność kultury, 
tylko klasyfikacja budŜetowa. Kwestia oszczędności w oświacie jest zadawalająca, ale 
dostrzegane są równieŜ i potrzeby w pleszewskiej oświacie. Zaoszczędzone pieniądze nie 
przepadają, wiec moŜna je wydatkować swobodnie w roku kolejnym. Dlatego najpierw 
staramy się zidentyfikować zewnętrzne źródło pozyskania pieniędzy w tym temacie, a 
dopiero później przekazywać środki finansowe. 
 
Skarbnik odpowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego Klaka odnośnie tabeli na str. 29 
zacytowała pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego – Zdzisławy 
WasąŜnik, które stanowi załącznik nr 9 do protokółu. Skarbnik wyjaśniła ponadto, iŜ 
rachunkowość budŜetowa róŜni się od innych, racja by była gdyby w grę wchodziły 
naleŜności od umów cywilno-prawnych. Nawiązując do sprawozdanie instytucji kultury, 
oznajmiła, Ŝe Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej jest na Sali więc moŜe złoŜyć wyjaśnienia. 
Sprawozdanie to jest zatwierdzane w terminie do 30 czerwca, zostanie ono skorygowane 
poniewaŜ na ten moment nie było analizowane. Odnosząc się do Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi to burmistrz nie przekazał, Ŝe kwota faktyczna 17 000 zł. została 
wprowadzona w tym roku do budŜetu, po przekazanych sugestiach wykonanie powinno być 
bardziej prawidłowe. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe otrzymano pieniądze na remont pomnika pomordowanych 
przez hitlerowców, który jest w tragicznym stanie. Poznań przekazał 3 500 zł. na remont, 
kosztorys tego przedsięwzięcia jest wyŜszy dlatego pytanie co będzie dalej w tej kwestii 
czynione? DuŜo osób jest zainteresowanych ta sprawą. 
 
Burmistrz odnosząc się do pytania Przewodniczącego Rady wyjaśnił, Ŝe informacja ta jest 
zawarta w sprawozdaniu na str. 13. Kwota ta została zwrócona poniewaŜ pieniądze przyszły 
późno, sporządziliśmy kosztorys w świetle którego wynika, iŜ są potrzebne o wiele większe 
środki pienięŜne niŜ wcześniej przewidywaliśmy. Dlatego wystąpimy o przeprowadzenie tego 
remontu w roku bieŜącym. Następnie nawiązując do wypowiedzi radnej KałuŜnej dotyczącej 
podłączenia Tursko B oznajmił, Ŝe jest to wspólne zadanie Gminy Pleszew oraz Gminy 
Gołuchów. W II połowie ubiegłego roku odbyło się ok 4 spotkań z jednym z właścicieli 
gruntów, który nie wyraŜał zgody na sprzedaŜ czy teŜ na zamianę na inne grunty. Wójt 
Gminy Gołuchów, który uczestniczył w tych spotkaniach i był głównym prowadzącym 
sprawę przy udziale kierownik wydziału inwestycyjnego oraz burmistrza, był oburzony, Ŝe 
kwoty, które Ŝądano były niewspółmiernie wysokie do stawek obowiązujących stawek na 
terenie MiG Pleszew. Sprawę udało się załatwić dopiero w końcówce roku 2008, podpisano 
akt notarialny, jesteśmy w stosownych proporcjach właścicielem gruntu i mamy pozwolenie 
na budowę. Zadanie to będzie szybko wykonane i następnie zgodnie z zasadami podpisanymi 
z Gminą Gołuchów w odpowiednich proporcjach rozliczone. Dlatego uwaŜamy, iŜ przed 
okresem letnim zadanie to będzie wykonane. Następnie burmistrz poruszył kwestie 
kompleksu sportowego, potwierdzając, iŜ w wieloletnim planie inwestycyjnym jest ujęta 
kwota 15 mln. zł., a kompleks będzie kosztował więcej. Wynika to z faktu, iŜ o rzeczywistym 
koszcie dowiedzieliśmy się dopiero w miesiącu styczniu. Na dzień dzisiejszy jest złoŜony w 
Starostwie wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, ponadto prowadzimy intensywne 
działania i rozmowy, aby pozyskać środki finansowe na ten cel, w przeciągu ok. 2 miesięcy 
Rada Miejska będzie miała przedstawione jakie są zamierzenia, jaki jest przewidywany 
termin wykonania inwestycji i przy zmianie budŜetu te elementy, a szczególnie to na co radna 
KałuŜna zwróciła uwagę, wieloletni plan inwestycyjny i kwota 15 mln. zł. będzie kwotą 
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realną wynikającą z rzeczywistych stawek, które obowiązują w chwili obecnej. Burmistrz 
odnosząc się do wypowiedzi radnego Sitnickiego oraz radnego Kaczmarka dotyczących 
planów, oznajmił, Ŝe równieŜ ubolewa nad brakiem moŜliwości uchwalenia większej ilości 
planów zagospodarowania przestrzennego. Poprosił, aby zwrócić uwagę, iŜ w większości  
w obszarach, o których mówimy zmiana miejscowego planu dotyka gruntów prywatnych.  
W świetle tym mamy wyjątkowo utrudnione zadanie. Wielokrotnie zdarza się, iŜ projektanci 
przygotowują określoną propozycję, a działki przebiegają przez właścicieli gruntów, jeŜeli 
jest to działka budowlana na której moŜna coś zarobić i wykorzystać ją do celów rodzinnych, 
nie ma protestu, natomiast jeŜeli wynika, Ŝe w tym danym miejscu będzie przebiegać droga to 
jednak od razu pojawiają się te protesty. Są problemy w uzgodnieniu między poszczególnymi 
właścicielami gruntów odpowiednich sfer co ma na danych działkach być. Drugi element, 
który spowodował, Ŝe tych planów jest mniej, to kwestia dotycząca studium 
zagospodarowania Miasta Pleszewa, w miesiącu wrześniu mówiliśmy, Ŝe na koniec roku 
2008 to studium będzie uchwalone, natomiast sejm przyjął nową ustawę mówiąca, Ŝe tego 
typu dokumenty planistyczne muszą być wyposaŜone w opinię o oddziaływaniu na 
środowisko. Dlatego wniosek mówiący o zagospodarowaniu całego obszaru Armii Poznań 
równieŜ nie mógł być przygotowany nie moŜemy nie przygotowanych nieuzgodnionych, 
często bez naszej winy planów przedkładać przed obrady Rady Miejskiej, poniewaŜ to i tak 
moŜe zostać uchylone przez Nadzór. JeŜeli mówimy o planach to naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w 
roku ubiegłym przystąpiliśmy do kilku planów, które w chwili obecnej są realizowane. Na 
dzień dzisiejszy, kiedy mamy jasna sytuację wiemy jakie działania naleŜy podejmować przy 
ustalaniu tego planu i nie jesteśmy zaskakiwani na końcówce prac to na pewno będzie 
bardziej zdecydowane działanie i tych planów z pewnością będzie więcej. 
 
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, Ŝe nie sposób się nie odnieść do wypowiedzi z-cy 
burmistrza Cz. Skowrońskiego oraz dyrektor MGOPS. Odpowiednikami klubów w Radzie 
Miejskiej są kluby w Powiecie, najwaŜniejszym czynnikiem oceny budŜetu są środki 
pienięŜne, które są wolne, wypracowane do wykorzystania. Miał być deficyt w wysokości 3,5 
mln. zł., a jest praktycznie w tej wysokości zysk i środków zgromadzonych jest ok. 9mln. zł. 
Skoro burmistrz dostał dzisiaj czerwoną kartkę za to, Ŝe ma prawie 17 razy więcej wolnych 
środków, niŜ ma budŜet powiatu. Dlatego moŜe naleŜy to rozumieć tak, Ŝe w powiecie dzisiaj 
nie zostanie udzielone absolutorium. Wiceprzewodniczący oznajmił, ze nie zgadza się z 
wypowiedzią z-cy burmistrza  Cz. Skowrońskiego, poniewaŜ nie było nic mówione o 
funkcjonowaniu Banku śywności tylko o Domu Chleba,  tak samo źle odpowiedziała pani 
dyrektor MGOPS, która ponadto zapytała skąd się wzięły takie kwoty? JeŜeli w ciągu roku 
Dom Chleba zgromadził i wydał 29 kg. cukru, 11 kg. mąki,17 paczek makaronu, trochę 
chleba i bułek i pisze się, Ŝe z tej formy pomocy korzysta co tydzień 50 rodzin, więc jeŜeli 
podzielimy to na tygodnie to wartość tego towaru nawet po cenach detalicznych wychodzi 
2,03 zł. na rodzinę co tydzień. Ponadto wiceprzewodniczący celowo nie wymieniał podróŜy 
słuŜbowych poniewaŜ uwaŜał, Ŝe małe wykonanie w tym przypadku jest rozsądne, 
zaoszczędziliśmy na tym. Natomiast nie moŜna się zgodzić z faktem, Ŝe z-ca burmistrza 
wyraził zadowolenie, iŜ oszczędzamy na profilaktyce, na przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 
narkomanii, jest to niemoŜliwe. JeŜeli te stwierdzenia nie zostaną wycofane to 
wiceprzewodniczący zagłosuje inaczej niŜ planował za wykonaniem budŜetu. Środki te są 
przeznaczone z opłat za alkohol i są na konkretny cel. W programie przeciwdziałania 
narkomanii mamy zorganizować festyn Dzień Dziecka, jest na to kwota 1 000 zł i nie robimy 
tego w ogóle? W programie przeciwdziałania alkoholizmowi mamy przeznaczone i 
uchwalone na festyn Dzień Dziecka 6 000 zł. i wykorzystujemy z tego połowę? To ma być 
pozytywne ocenianie tego ośrodka wsparcia? Oszczędności na podróŜach słuŜbowych są 
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zrozumiałe, ale nie na dzieciach i nie na profilaktyce, która jest podstawowym czynnikiem 
przeciwdziałania patologiom. 
 
Radny Kuberka kontynuując wypowiedz wiceprzewodniczącego Klaka oznajmił, Ŝe równieŜ 
nie zgadza się ze słowami z-cy burmistrza Cz. Skowrońskiego, stwierdzając, Ŝe była bardziej 
kompromitująca niŜ Boruc w bramce w meczu ze Słowacją. Od lat jest ten sam problem, 
jeŜeli chodzi o sprawy zwalczania alkoholizmu i narkomanii to wykonania planów wyglądają 
tak samo. Co roku są oszczędności, które rosną. Najlepszym przepisem na oszczędzanie jest 
nie robienie niczego, wtedy będzie ich 100%. JeŜeli druŜyna przegrywa to się wymienia 
trenera jeŜeli konie nie ciągną to woźnicę, jeŜeli kila lat z rzędu wszystko leŜy odłogiem to 
sytuacja sama się nie uzdrowi. 
 
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, Ŝe z-ca burmistrza wspomniał o zakupie testerów do 
badania zawartości narkotyków w organizmie. Rzeczywiście naleŜy się cieszyć, Ŝe kupiliśmy 
je tanio, ale skoro wydatkowaliśmy na ten cel 72,5%, a kupujemy je tanio to po prostu 
mogliśmy ich zakupić więcej i później chociaŜby przekazać policji, która twierdzi, Ŝe nie ma 
środków na ich zakup. 
 
Radny Grobys stwierdził, Ŝe radny Kuberka moŜe nie być zorientowany, iŜ te środki nie 
moŜna wykorzystać w innym zakresie jak tylko przeciwdziałaniu alkoholizmowi i 
narkomanii. Dlatego nie ma moŜliwości, Ŝe będzie to na jakiś inny cel przeznaczone, nie ma 
Ŝadnego rodzaju matactw. W poprzednich latach wszystkie środki były przeznaczone na 
wyszczególnione cele i były wykorzystane. 
 
E. Kubisz odnosząc się do pytań wiceprzewodniczącego Klaka wyjaśnił, Ŝe budŜet roku 2008 
był uchwalany 28 grudnia 2007 r. i nadwyŜka z roku 2007 została wprowadzona do budŜetu 
2008 r. zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nie było to zapotrzebowanie 
inspektora na realizację dodatkowych zadań. Pod te pieniądze zostały zweryfikowane zadania 
czyli nie były to pieniądze na wniosek tylko pochodzące z nadwyŜki. Bardzo duŜe kwoty  
w 2008 r. były przeznaczone na organizacje poŜytku publicznego oraz organizacje 
pozarządowe. Zgodnie z planem było to 127 000 zł. wykorzystane zostały 122 000 zł., 5 000 
zł. nie wykorzystano, jedna organizacja poŜytku publicznego nie podpisała umowy,  
a pozostałe środki wynikają z tego, Ŝe organizacje muszą się rozliczyć z środków po 
wykonaniu zadania i środki te zostały do dyspozycji w roku następnym. Następnie E. Kubisz 
odniósł się do poszczególnych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zajęcia 
profilaktyczne wykonane w 63%, w których mieszczą się 2 zadania: prowadzenie trzeciego 
elementarza przez szkoły oraz obsługa gminnego centrum informacji. JeŜeli chodzi o 
pierwsze zadanie to w zakres tego zadania wchodziło sprowadzenie materiałów do trzeciego 
elementarza, gdyŜ okazuje się, iŜ w roku ubiegłym moŜna było to zadanie realizować na 
starych materiałach, natomiast w roku obecnym naleŜy zakupić juŜ nowe i to jest ta 
oszczędność 1 100 zł. Co do drugiego zadania to od I kwartału przestaliśmy finansować 
dzierŜawienie łącza z WOKISS dla GCI, w związku z tym została oszczędność. Następna 
sprawa dotycząca szkoleń, na szkolenia było przewidziane 2 000 zł., wykorzystano 350 zł. na 
jedno szkolenie inspektora, natomiast 2 szkolenia, odnoszące się do komisji, były szkoleniami 
bezpłatnymi, poniewaŜ weszliśmy w program centralny „CiąŜa bez alkoholu”. Promocja 
Ŝycia bez alkoholu czyli mniejsze środki przeznaczone na festyn Dzień Dziecka i udział w 
imprezach kulturalnych, zadanie to jest realizowane wspólnie z wydziałami, więc jeŜeli 
uznano, Ŝe większe środki nie są potrzebne to ich po prostu niewydatkowano. Wynagrodzenie 
komisji zostało omówione przez z-ce burmistrza. Następnie E. Kubisz poruszył kwestię 
podróŜy słuŜbowych gdzie zaplanowano 1 000 zł., a wykorzystano 178 zł., równieŜ w 2009 
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roku zaplanowane jest 1 000 zł. PodróŜe słuŜbowe odbywa właściwie inspektor, wyjazdy były 
łączone z wyjazdami kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy, gdyŜ ich większość 
jest do Poznania. Wzbogacenie oferty Biblioteki Publicznej MiG Pleszew jest równieŜ 
związane z WOKISS oraz GCI na kwotę 5 000 zł. Terapia podopiecznych z grup 
terapeutycznych u psychiatry, od półrocza zadanie to jest finansowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i w bieŜącym roku tego zadania juŜ nie ma. Następnie udział w kosztach 
funkcjonowania ośrodka terapeutycznego w Baranówku zadanie jest w pełni zrealizowane. 
Zostało ok. 2 000 zł. poniewaŜ ze względu na zimę w miesiącu grudniu, styczniu i lutym nie 
było zajęć. Kolejno partycypacja w kosztach mitingów i wyjazdów terapeutycznych. 
Zapotrzebowanie na te środki składa grupa anonimowych alkoholików, która działa przy 
Centrum Samomopomocowym i wykorzystała środki na poziomie 405 zł. Opinie biegłych 
sądowych – w planie było 12 000 zł., a wykorzystano 3 560 zł. Właściwie to się obawiano, ze 
wszystkie osoby, które będą kierowane na leczenie przymusowe będą na wniosek komisji 
zgłaszały się do psychiatry i –psychologa, natomiast większość z tych osób nie korzysta z tej 
oferty tylko czeka aŜ uzyska nakaz sądowy, w związku z tym koszty ponosi Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a nie samorząd. Po prostu jest większa skuteczność komisji, dlatego część 
ludzi poddaje się dobrowolnie leczeniu. JeŜeli chodzi o narkomanie to nie mieliśmy Ŝadnego 
dofinansowania do szkoleń i środki wykorzystane są na poziomie 96 %. Niepełne 
wykorzystanie jest równieŜ związane z testerami, wynika to z faktu, iŜ w ubiegłym roku 
płaciliśmy za jeden tester ok. 200 zł. za szt. PoniewaŜ dajemy po jednym testerze na daną 
szkołę ponad podstawową, szkół mamy 5 dlatego zabezpieczono środki w wysokości 1 000 
zł. Natomiast w tym roku jeŜeli się zamawiało min. 5 testerów, udzielano 10% bonifikaty, 
jeŜeli się zgadzało na dostawę nie pocztą, ale pocztą kurierską udzielano kolejne 10%. Termin 
dostawy przeciągał się automatycznie do miesiąca czasu, jednak zdecydowaliśmy się z tego 
skorzystać. Ponadto ceny testerów uległy obniŜeniu i w ostateczności 1 tester kosztuje 145 zł. 
Nie zamówiono więcej poniewaŜ testery są od 2006 r. zamawiane. Za pierwszym razem 
zamówiliśmy po 5 szt. na szkołę, a w ubiegłym juŜ po jednym i przez te 2 lata nie 
przeprowadzono nawet jednej próby takim testerem, dlatego moŜna uwaŜać, Ŝe nie zdaję to 
egzaminu, lecz jest inaczej poniewaŜ na dzień dzisiejszy nie mamy problemu z narkotykami 
na terenie szkół, uczniowie, nauczyciele czy rodzice nie skarŜą się na obecność narkotyków w 
szkołach. Czy ich rzeczywiście nie ma jest jednak cięŜko stwierdzić. Realizacja zadania nie 
polega na tym, Ŝe my chcemy przechwycić osoby, które zaŜywają narkotyki, właściwie 
zadaniem tej profilaktyki jest wykrywanie i zatrzymanie rozprowadzania narkotyków na 
terenach szkół. JeŜeli chodzi o Dom Chleba i Bank śywności to wiceprzewodniczący ma 
rację, iŜ po przeliczeniach na rodzinę wychodzi taka niska kwota. Wyjaśnienie jest 
następujące produkty spoŜywcze, które otrzymujemy z Wielkopolskiego Banku śywności 
opłacane są przez nas w wielkości 3% ich wartości w ubiegłym roku tych produktów 
sprowadziliśmy za kwotę 1 700 zł, co dawało w rzeczywistości produkty za ok. 40 000 zł. 
Jeszcze niŜsza kwota wynika z dostarczanego chleba i pieczywa do Domu Chleba. Do 
początku bieŜącego roku dostawcy byli zobowiązani od dostarczanych nam produktów 
odprowadzać podatek vat. Dlatego nie był on nieodpłatnie, ale teŜ nie po cenie sklepowej, 
tylko o całkiem zaniŜonej. Rachunki za dostarczenie jednej dostawy, w skład której wchodzą 
np. 2 kosze chleba oraz inne pieczywo wynoszą np. 0,67 gr. Dlatego przeliczenia mogą być 
nieadekwatne do otrzymanej przez rodziny ilości produktów. Całość tego przedsięwzięcia 
realizowana jest z funduszu alkoholowego. 
 
Radny śychlewicz oznajmił, iŜ radny Grobys jak zwykle sugeruje radnemu Kuberce 
niewiedze w kolejnym temacie. Natomiast nieudolność w wykorzystaniu środków to nie to 
samo co wydawanie tych środków na niewłaściwe cele. Radnemu Kuberce nie chodziło o 
fakt, Ŝe nie naleŜy wydawać środków na szkolenie komisji na Hawajach tylko na konkretne 
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przeciwdziałanie zgodne z ustawą czyli np. na dzieci, którym nic nie zorganizowano. Nie 
naleŜy rozmywać tak waŜnego tematu. 
 
Radny Sitnicki wniósł o 10 minutową przerwę jeszcze przed głosowaniem. 
 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwy. 
 
Po zabraniu głosów przez wszystkich chętnych radnych, Przewodniczący Rady zamknął 
dyskusję nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 
2008 r. 
 
 
Do pkt 7 Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
za 2008 r. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. i udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 14 głosach za, 5 przeciw, 1 wstrzymującym się 
przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2008 r., tym samym podjęła  uchwałę nr 
XXVII/224/2009 w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
za 2008 r., która stanowi załącznik nr 10 protokołu. 
 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił głosującym radnym, iŜ regulamin nie przewiduje głosowania 
poprzez uŜycie kartek. Następnie złoŜył podziękowania burmistrzom oraz całej Radzie 
Miejskiej, iŜ rok 2008 jest kolejnym sukcesem dla miasta, są realizowane zadania, oczywiście 
nie wszystkie tak byśmy sobie do końca Ŝyczyli, ale realizujemy je. Jest to wysiłkiem całej 
Rady, która  uchwala budŜet, zgłasza uwagi, przekazuje kierunkowe działania burmistrzowi i 
jest to realizowane. Wszyscy radni wspólnie działają, uwagi teŜ są poŜyteczne. 
 
Burmistrz podziękował pracownikom UMiG Pleszew, pracownikom jednostek podległych, 
które z nami współpracowały, gdyŜ to oni tak naprawdę wykonali ten budŜet i tą najbardziej 
cięŜką, „czarną pracę”. Podziękował radnym za przyjęcie budŜetu, za uwagi i kierunki, za 
zadania, które zostały uwzględnione i bez dwóch grup nie udałoby się tego wszystkiego 
osiągnąć.  Burmistrz postanowił się jeszcze odnieść do pewnych sformułowań niektórych 
radnych, poniewaŜ widać kto juŜ tak naprawdę rozpoczął kampanie wyborczą. Widać to było 
juŜ w momencie ustawienia się przed głosowaniem dziennikarzy z aparatami fotograficznymi 
poniewaŜ byli przygotowani i wiedzieli co niektórzy mają. Zrozumiałe jest, ze w niektórych 
kwestiach budŜetu trudno jest głosować „za”. Dlatego apel, aby kampanie robić jak przyjdzie 
na to czas, przed nami jeszcze rok wspólnej, intensywnej pracy. Dlatego zróbmy coś dla 
naszego Miasta razem. Na koniec burmistrz jeszcze raz złoŜył podziękowania pracownikom 
oraz radnym. 
 
Radny Sitnicki oznajmił, iŜ niedawno lokalne media informowały, ze w sierpniu br. zacznie w 
UMiG obowiązywać regulamin oceny pracowników, zgodnie z którym burmistrz będzie mógł 
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dać pracownikom Ŝółtą bądź czerwoną kartkę. My jako radni uwaŜamy, Ŝe burmistrz takiej 
kontroli równieŜ nie powinien być pozbawiony i stąd ta czerwona kartka. 
 
Radny Woźny stwierdził, Ŝe oszczędność jest najwaŜniejsza, jest to istotne zarówno w 
gospodarstwach domowych jak i w instytucjach publicznych. Natomiast kolorowe kartki 
powinny pozostać przy meczach. 
 
 
 
Do pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawie:  
 
a. zmiany uchwały Nr XXIX/187/2005 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2005 

r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy 
Pleszew, 

 
 
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/187/2005 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia 
kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych 
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XXVII/225/2009 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIX/187/2005 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik  
nr 11 do protokołu 
 
 
 
 
b. zmiany uchwały Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009 

r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów 
w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie, 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXV/209/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12lutego 2009 r. w   sprawie 
porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie 
przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę 
nr XXVII/226/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 12lutego 2009 r. w   sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą 
Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu 
 
 
Do pkt 11 Interpelacje radnych. 
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Radny Sitnicki interpeluje w sprawach: 
- zmian organizacyjnych w zbiórce kubłów ze śmieciami na terenie Pleszewa, 
- wyrównania nawierzchni drogi dojazdowej do przedszkola „Słonecznego. 
 
Radny śychlewicz interpeluje w sprawie: 
- wydziału architektury, obsadzenia stanowiska kierownika,  
- wypuszczenia obligacji przez gminę. 
 
Radny Kuberka interpeluje w sprawach: 
- kontroli i zaniedbań w budownictwie socjalnym. 
 
Radny Kołtuniewski interpeluje w sprawach: 
- kolorystyki budynków w centrum miasta, 
- nawierzchni na ul. Cichej, 
- zagroŜenia wywołanego złym stanem budynku przy markecie „DINO”. 
 
Radny Chołody interpeluje w sprawie: 
- zmiany sygnalizacji ruchu przy Przedszkolu na ul. Hallera, celem zmniejszenia oczekiwania. 
 
Radny Nawrocki interpeluje w sprawach: 
- porządku przy chodniku Planty - ul. Piaski, 
- obcięcia gałęzi (gałęzi, odrostów rocznych), na drodze Prokopów - Marszew 
 
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawach: 
- ubezpieczenia majątku Gminy, jaki zakres obejmuje., 
 
 
 
Do pkt 12Odpowiedzi na interpelacje.  
 
 
Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnemu Sitnickiemu w sprawie dojazdu do 
przedszkola poinformował, Ŝe  tym tematem zajmowali się juŜ wcześniej członkowie Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Z posiadanych informacji wynika, Ŝe jest to teren 
prywatny. Kwestia ta zostanie z pewnością uporządkowana, gdyŜ po części równieŜ PK 
korzysta z tego wjazdu. Po sprawdzeniu stanu prawnego odpowiedz zostanie udzielona na 
piśmie. Odpowiadając radnemu śychlewiczowi na interpelację w sprawie emisji obligacji 
stwierdził, Ŝe radny nie ma racji poniewaŜ MiG Pleszew juŜ raz wyemitowało obligacje i jest 
juŜ na końcowym etapie spłaty. Natomiast jednym z elementów, tak jak pytała radna KałuŜna, 
poszukiwana środków finansowych na realizację zadania kompleksu sportowego, który jest 
brany pod uwagę jest właśnie ponowna emisja obligacji. Przy czym, czy będzie to kredyt czy 
emisja zadecyduje przeprowadzony rachunek, celem sprawdzenia, która z opcji będzie 
korzystniejsza. Odpowiadając na interpelację radnego Kuberki w sprawie Kamienia 
Pomorskiego stwierdził, Ŝe w tym temacie najkonkretniej wypowie się Pani Prezes Błaszczyk, 
która uczestniczyła we wszystkich przeprowadzonych kontrolach i moŜe je omówić. 
Natomiast radny z pewnością wie, iŜ zarządzającym i odpowiedzialnym za tą infrastrukturę 
jest PTBS. Jeden z obiektów, który był kontrolowany, jest naszym budynkiem i jest to 
Schronisko Brata Alberta, które jest przekazane stowarzyszeniu na czas realizacji zadania 
jakie wygasa w roku 2010. Odnosząc się do interpelacji radnego Jędrasiaka w sprawie 
ubezpieczenia dróg poinformował, Ŝe zlecenie to na naszym terenie było wykonywane przez 
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brokera. Postępowanie to i procedura zostaną opisane, ale wszystkie drogi, obiekty oraz inne 
nieruchomości będące nasza własnością są ubezpieczone. Odpowiadając radnemu 
Nawrockiemu na interpelację w sprawie chodnika przy ul. Piaski, oznajmił, Ŝe dyspozycje 
zostały juŜ wydane i nastąpi uporządkowanie. Wszystkie odrosty na odcinku drogi z 
Marszewa do Prokopowi będą usuwane. Są osoby, które będą pracowały w ramach prac 
publicznych. Odpowiadając na interpelacje radnemu Sitnickiemu w sprawie śmieciarki, 
poinformował, Ŝe z posiadanych informacji wynika, iŜ śmieciarka juŜ w chwili obecnej 
wyjeŜdŜa znacznie wcześniej, w okresie, gdy nie ma większego ruchu na terenie miasta. 
Prezes Knappe obserwuje tą kwestię i gdy pojawią się jakieś niepokojące sygnały, to będzie 
reagował. Odnosząc się do interpelacji radnego Kołtuniewskiego, w sprawie  kolorystyki 
budynków w Centrum Miasta poinformował, Ŝe momencie ustalania miejscowego planu dla 
tego obszaru, wszystkie budynki miały przygotowaną kolorystykę. Pracownicy urzędu 
przesłali tą kolorystykę wszystkim mieszkańcom, którzy musieli być tym zainteresowani. 
Zdarzają się sytuację, ze ludzie nie patrzą na kolorystykę i malują indywidualnie. JeŜeli 
chodzi o nieruchomość naprzeciwko ratusza, to zostanie przeprowadzona kontrola w jakim 
znajduje się stanie. Natomiast ul. Cicha w I etapie była planowana na ten rok, jest to nieduŜy 
odcinek na który są złoŜone wnioski mieszkańców, były równieŜ interpelacje radnych. 
Decyzje w tej sprawie zapadną do końca bieŜącego półrocza. Odpowiadając na interpelacje 
radnemu Chołodemu w sprawie sygnalizacji świetlnej oznajmił, iŜ faktycznie nastąpiła 
zmiana, przeprogramowano całość sygnalizacji świetlnej na obydwu skrzyŜowaniach, ul. 
Hallera i Św. Ducha oraz ul. Hallera i Marszewska. Temat zostanie zgłoszony. Podkreślił, Ŝe 
na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one  w formie pisemnej złoŜone do 
Biura Rady. 
 
 
Do pkt 12 Sprawy róŜne. 
 
 
 
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe umieszczanie punktu: informacje w sprawie wody  
w porządku obrad jest nie na rękę, poniewaŜ jest to temat wstydliwy i niewdzięczny dla 
władz, dlatego radny będzie osobiście ten temat waŜny dla zdrowia mieszkańców poruszać. 
Radny Kuberka na ostatniej sesji wyjawił dokument sanepidu, iŜ woda w 2008 r. nie była 
dobra i zarzucił, Ŝe w 2008 r., tu na tej Sali i przy innych okazjach wmawiano nam, Ŝe woda 
jednak spełnia wszystkie wymagania. Dlaczego społeczeństwo jest okłamywane, a nie dąŜy 
się aby wspólnymi siłami doprowadzić do kryształowej czystości wody? Być moŜe działa tu 
stara zasada stalinizmu, iŜ waŜniejszy jest cel od Ŝycia ludzkiego. Radny przejrzał protokóły z 
odbytych sesji w 2008 r. o wodzie nie kryształowej mówiono kryształowo. Burmistrz zarzucał 
radnemu wręcz demagogię, natomiast z wypowiedzi wynika wniosek, Ŝe to właśnie on jest 
głównym konstruktorem nieprawdziwych wypowiedzi w sprawie wody, a przynajmniej osobą  
nadającą ton. PoniewaŜ wypowiedzi przedstawicieli urzędu są rozbieŜne z dokumentami 
sanepidu, radny poprosił, aby udostępniono wypowiedzi prezesa PK w sprawie wody 
stanowiące załączniki do protokółu. Okazało się, Ŝe załącznika nie było nie został na czas 
przekazany. Radny uwaŜa, Ŝe jest to manipulacja ustawiona na zacieranie śladów. Dokument 
został dziś przed sesją dostarczony jest zbieŜny z tym co mówił prezes na sesji, lecz skrócony, 
następnie zacytował część tekstu z tego dokumentu. Radny przedstawił ustalenia sanepidu o 
przekroczeniach manganu: ujęcia w Bógwidzach, Grodzisku i Pleszewie mają znaczne 
przekroczenia manganu. Bógwidze zamiast dopuszczalne 0,005 ma ok. 14, w Pleszewie 0,07. 
Wodę dopuszczono warunkowo do spoŜycia. Dodatkowo wodociąg pleszewski wg informacji 
radnego: „woda z wodociągu publicznego Pleszew, poddawana ciągłej dezynfekcji 
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podchloorynem sodu. Stan techniczny ujęć dobry, sieć wodociągowa ma częste awarie jest to 
stara sieć. Dla wodociągu publicznego Pleszew wybudowana została w Lenartowicach stacja 
uzdatniania wody oddana 1 kwietnia 2008 r.” Sanepid dalej informuje, Ŝe: ”woda z 
przedmiotowego wodociągu zawiera ponadnormatywne ilości manganu, do badań pobrano 63 
próbki wody, kwestionowanych w zakresie bakteriologicznym było 5, w zakresie 
fizykochemicznym 39. Wodę dopuszczono warunkowo do spoŜycia przez ludzi”. Ujęcie w 
Bógwidzach, gdzie była kiedyś najlepsza woda zostało wg radnego zniszczone niewłaściwą 
eksploatacją. Woda ma przekroczenia manganu i w związku z brakiem poprawy jakości wody 
w nakazanym decyzją terminie, nałoŜono na PK grzywnę i wyznaczono termin wykonania 
obowiązku do 30 stycznia br. Sanepid podaje wykres gdzie w 2007 r., poziom manganu w tej 
wodzie z Bógwidz kształtował się w granicach od 0,6 do 6, natomiast w 2008r. poziom ten 
podniósł się do 10. Nadmierna eksploatacja i wymieszanie dobrej wody aby gorszą 
załagodzić, spowodowało zniszczenie źródła. 
 
 
Radny Jędrasiak oznajmił, Ŝe przechodząc ulicami Pleszewa moŜna obejrzeć widoki 
wyciętych drzew. Nieumiejętne zabiegi pielęgnacyjne drzew są uszkodzeniami, za które 
wymierza się kary administracyjne, dlatego radny pyta czy burmistrz wymierzył juŜ takie czy 
zamierza to robić? JeŜeli ktoś uwaŜa, Ŝe to odrośnie i nie powinno podlegać karze to podobne 
prace, po których odrosło parę gałązek wykonano przy Sądzie Administracyjnym w 
Szczecinie i sąd został skazany na grzywnę 307 000 zł. za takie manewry. Następne pytanie 
dotyczy placu kościelnego, z uwagi, Ŝe jest to teren zabytkowy czy zostało wydane 
zezwolenie na przeprowadzenie takich prac pielęgnacyjnych oraz jakie słuŜby wykonywały te 
prace, na jakiej zasadzie?  Kolejne pytanie dotyczy parafii Św. Jana. Radny w odpowiedzi na 
ostatnią interpelację otrzymał informację, iŜ parafia ta nie miała podpisanej umowy na wywóz 
śmieci tylko robiła to na zlecenia jednorazowe. Dlatego czy osoby, które ukarano w roku 
ubiegłym za brak zawarcia takiej umowy otrzymają zwrot mandatów, które otrzymali czy teŜ 
robimy to wybiórczo, Ŝe jedni musza mieć, drudzy nie muszą? Następna sprawa dotyczy 
wstąpienia do starostwa celem przekazania dróg, ulic w rejonach starego Miasta we władanie 
Gminy, aby zarządzanie było bardziej spójne i Ŝeby spróbować doprowadzić miejsca 
parkingowe do przyzwoitego stanu. Mamy wolne środki, jak powiedział wiceprzewodniczący 
Klak jest ich 9 mln. zł., dlatego moŜemy je przekazać i doprowadzić ulice do stanu wyglądu 
europejskiego. JeŜeli nie to te wolne środki moŜna chociaŜ skierować na wykup akcji w 
szpitalu. 
 
 
Radny Nawrocki zastanawia się nad sensem zwoływania posiedzeń komisji gdyŜ to co się na 
nich mówi jeszcze raz omawiane jest na sesji. Na komisji ustalono, Ŝe doprowadzimy do 
spotkania zainteresowanych osób. O spotkaniu mieli być powiadomieni członkowie komisji, 
zarządca dróg powiatowych, i przedstawiciel policji. Zastanawia się co jeszcze moŜna było 
zrobić w ciągu dwóch dni. Myśli, Ŝe nie ma tu  juŜ co dyskutować o tym przystanku. 
Przystanek został juŜ postawiony i dobrze, Ŝe tak się stało. Nie jest dobrze, Ŝe dyskutują o tym 
dorośli, którzy najmniej z tego przystanku korzystają a nie dzieci, które korzystają z niego 
codziennie. Doprowadźmy do spotkania i zakończmy temat.  
 
Radna Korzeniewska zapytała czy konkurs na wyrównywanie dróg nie moŜe być 
przeprowadzany wcześniej?  W tym roku odbywał się w po połowie kwietnia, kiedy 
temperatury były juŜ wysokie. Kolejne pytanie dotyczy drogi Grunwaldzkiej w Kowalewie: 
na jakim etapie inwestycji jesteśmy, kiedy będzie jakiś widoczny ruch odnośnie odpływu 
wód, a na Al. Wolności odnośnie nałoŜenia dywaniku? Następne pytanie dotyczy 
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przedstawionej interpelacji na ostatniej sesji: co udało się dowiedzieć na temat przedłuŜenia 
trasy autobusu, który miał ją kończyć na ul. Fabianowskiej w Kowalewie? 
 
A. Błaszczyk Dyrektor PTBS poinformowała, Ŝe zostały przeprowadzone przez 
przedstawicieli Nadzoru Budowlanego kontrole w 4 budynkach. Były to budynki przy ul. 
Kaliskiej, Przydziałki 1, Taczanów Drugi oraz na ul. Kubackiego. Protokół pokontrolny nie 
jest jeszcze wykonany, ale Dyrektor we wszystkich tych kontrolach uczestniczyła osobiście. 
Sprawdzana na była dokumentacja związana z tymi budynkami. Są uwagi odnośnie 
remontów. Budynek Przydziałki, wejście do lokalu jest do wyremontowania, naprawa dachu. 
Pozostała cześć budynku na lokalach mieszkalnych była sukcesywnie remontowana, 
wymieniono okna. ZagroŜenia bezpieczeństwa dla mieszkańców nie było. Wszystkie remonty 
są wykonywane w ramach posiadanych środków. W zasobie komunalnym mamy w tej chwili 
65 lokali socjalnych. Głownie są to lokalne w w/w 4 budynkach. Sa równieŜ lokale 
systematycznie zasiedlane jako socjalne w budynkach, które są w zasobie na terenach wsi. 
JeŜeli taki lokal się zwalnia jest on automatycznie zasiedlany jako socjalny.  
 
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnemu Jędrasiakowi dotyczące ścinanych drzew 
oznajmił, Ŝe ma to miejsce w wielu punktach Miasta. Wizualnie przedstawia się to bardzo 
nieefektownie. JeŜeli chodzi o sferę odrostów część drzew reaguje szybciej, część wolniej, a 
część wcale. W najbliŜszym czasie będzie opracowany materiał, który będzie dostarczony 
wszystkim zarządcom nieruchomości, wspólnotom, szkołom, mówiący w jaki sposób 
postępować. Będzie tam równieŜ zawarta informacja o moŜliwościach nałoŜenia kar jakie 
posiada Urząd, lecz w pierwszej kolejności naleŜy oczywiście dokonać analizy prawnej. 
Kwestia jednorazowego wywozu śmieci, otóŜ nikt nie otrzymał mandatu z tytułu braku 
umowy i zleconego wielokrotnego jednorazowego wywozu śmieci. Karane były osoby, które 
nie posiadały umowy i które nie zlecały jednorazowego wywozu śmieci, poniewaŜ jest on 
równieŜ udokumentowaniem tego, Ŝe następuje wywiązanie się z obowiązku, ale podstawą 
jest zawarcie umowy z naszym Przedsiębiorstwem Komunalnym. Natomiast kwestia 
przekazywania dróg od starostwa była juŜ wielokrotnie poruszana chociaŜby przez z-cę 
burmistrza A. Ptaka. Burmistrz równieŜ deklarował przed starostą zainteresowanie przejęciem 
wszystkich dróg powiatowych na obszarze Miasta, zdecydowanie poprawiło by to moŜliwości 
organizacyjne, a w szczególności parkingowe. Trzy ulice w Pleszewie: Poznańska, Kaliska, 
Sienkiewicza, mimo wniosków radnych temat ten jest cięŜki do załatwienia. Odpowiadając na 
pytanie radnej Korzeniewskiej dotyczące wyrównywania dróg, to w przyszłym roku 
wyrównywarka z pewnością będzie uruchomiona wcześniej, przetarg będzie przeprowadzony 
w okresie zimowym, Ŝeby początkiem wiosny ruszyć z pracą. Kwestia trasy autobusu, jest  
w dalszym ciągu otwarta poniewaŜ nie mamy jeszcze konkretnej odpowiedzi, jak nastąpi 
przekazanie informacji w tej sprawie, to odpowiedz zostanie udzielona. Odnośnie ul. 
Grunwaldzkiej to w dalszym ciągu czekamy na pozwolenie na budowę, jak je tylko 
otrzymamy to natychmiast ogłaszamy przetarg. Aleja Wolności w miesiącu maju będzie 
ogłoszony przetarg, droga będzie wykonywana w asfalcie. Nawiązując do wypowiedzi 
radnego śychlewicza burmistrz oznajmił, Ŝe radny niestety nie potrafi interpretować zmian w 
przepisach, następnie poprosił Przewodniczącego Rady o udzielenie głosu prezesowi PK 
celem udzielenia pełnej odpowiedzi. 
 
G. Knappe Prezes PK stwierdził, Ŝe radny śychlewicz manipuluje faktami. Najpierw cytuje 
wypowiedz prezesa odnośnie jakości wody z centralnej stacji wodociągowej zasilającej 
miasto Pleszew i niektóre miejscowości, a następnie przedstawia dane dotyczące ujęcia wody 
w Grodzisku, które jest w tym momencie w trakcie remontu i tak jak było informowane na 
kilku ostatnich sesjach, nie podaje wody do sieci miejskiej. Co do Bógwidz, radny 



 19 

śychlewicz twierdzi, Ŝe w roku 2008 było to najlepsze ujęcie, jest to dość ciekawe, poniewaŜ 
prezes ma zawiadomienie, Ŝe w roku tym wszczęto postępowanie przez Powiatowy 
Państwowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, dotyczące przekroczenia manganu oraz Ŝelaza 
na tym ujęciu. Było to powodem rozpoczęcia modernizacji tego odcinka w marcu 2008 r. 
Faktem jest, Ŝe decyzje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego były 
dopuszczające wody warunkowo. Dlatego, Ŝe były przekroczenia manganu, a nie Ŝelaza 
wynikające po wyremontowaniu tego ujęcia tak jak równieŜ informowano radnych. JeŜeli 
chodzi o dokumenty dostarczane do protokółów z sesji, to były one dostarczane w pewnej 
wersji, a następnie toczyła się dyskusja, która rozszerzała temat w pewnych aspektach. W 
razie wątpliwości zawsze moŜna odsłuchać nagrań z sesji celu zweryfikowania tych 
informacji. Prezes poprosił o zaprzestanie manipulowania faktami. 
 
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XXVII Sesję RM. 
 
 
 
 
Protokołowała: 
 
 
Paulina Mielcarek 

Przewodniczący Rady: 
 
 
Mieczysław Kołtuniewski 
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Wykaz załączników 
 
Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej. 
Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy.  
Załącznik nr 3 – lista obecności  sołtysów. 
Załącznik nr 4 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli. 
Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości.  
 
Załącznik nr 6 - uchwała nr 1/2009 Komisji Rewizyjnej z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2008r. wraz z 
opinią dotyczącą wykonania budŜetu MiG Pleszew za 2008 r. 
 
Załącznik nr 7 - uchwała nr SO-39/2-SP/Ka/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie wyraŜenia opinii o 
przedłoŜonym przez Burmistrza MiG Pleszew sprawozdaniu z wykonania budŜetu MiG za 
2008 r. 
 
Załącznik nr 8 - uchwała nr SO 36/2-ABS/Ka/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie wyraŜenia opinii o wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
MiG Pleszew za 2008 r. 
 
Załącznik nr 9 – pismo Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego – 
Zdzisławy WasąŜnik. 
 
Załącznik nr 10 – uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew za 2008 r. 
 
Załącznik nr 11 – uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/187/2005 rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub 
oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta 
i Gminy Pleszew, 
 
Załącznik nr 12 – uchwała  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej  
w Pleszewie z dnia 12lutego 2009 r. w  sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą 
Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie. 
 


