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Protokół nr XXXVII/2018 

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 800, a zakończono o godz. 845. 

 

Obecni: 

Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokołu. 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyło: 

Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  

 

Otwarcia XXXVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że 

na sali znajduje się 17 radnych (nie ma radnych Kowcunia, Skowrońskiego i Szehyńskiego), 

czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich 

zebranych i przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza. 

 

Radny W. Grobys zaznaczył, że jest to sesja autorska, nadzwyczajna. Radny postanowił wnieść 

uwagę. Stwierdził, że wielokrotnie proszono, żeby w takich sesjach ująć punkt „wolne głosi i 

wnioski” oraz „interpelacje. Sesji nadzwyczajnych w tej kadencji było kilka i nigdy nie 

uzyskaliśmy na to zgody. Chociażby na ostatniej sesji, gdyż spotkaliśmy się po ponad dwóch 

miesiącach wakacji i proszono Burmistrza o rozszerzenie porządku obrad. Nie zrobił tego. 

Dzisiaj sesja mogła się odbyć w trybie normalnym, informacja była wcześniej o tym. Wówczas 

nie byłoby mojego wystąpienia. Radny stwierdził, że po podjęciu uchwał mógłby powiedzieć, 

że jego obowiązek jako radnego zakończył się na tej sesji, ale nigdy nie postępuje na złość i w 

tej kadencji nie postępował złośliwie, starał się merytorycznie występować. 

 

Przewodniczący Rady  poprosił, aby mówić do porządku obrad. 

 

Radny W. Grobys zaznaczył, że mógłby opuścić dzisiaj salę po głosowaniu, ale wskazał, że 

będzie do końca obrad. Następnie stwierdził, że uważa, iż podstawa prawna zwołania 

dzisiejszej sesji jest błędna. Wskazał, że jest nieaktualna podstawa prawna. 

 

Pan Grzegorz Spychaj Kierownik Wydziału Prawnego oznajmił, że podstawa prawna jest 

prawidłowa, źle został wskazany Dziennik Ustaw, powinien być z bieżącego roku. Natomiast 

to, że jest rok poprzedni ze wskazaniem „ze zmianami”, można uznać za prawidłowe. 

 

Radny W. Grobys zaznaczył, że trzeba poprawić, gdyż w uchwałach jest wskazany inny 

Dziennik z 2018 r., to może to oznaczać, że odrzucą nam uchwały ze względu na podstawę 

prawną. 

 

Pan Jan Półtorak Radca Prawny wskazał, że jest niedokładność przywołania podstawy prawnej, 

ale to nie jest błąd dyskwalifikujący ten porządek obrad. Ustawa jest powołana prawidłowo. 

Zapis dotyczący roku poprzedniego ze wskazaniem „ze zmianami” oznacza dokładnie to samo, 

tylko sposób zapisu jest nie nazbyt elegancki. 

 

Przewodniczący Rady  przedstawił porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a. zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa 

wodnego, 

b. zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 

r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2014-2018, 

c. zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, 

d. zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019, 

e. zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019-2021, 

f. zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 

2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018, 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032, 

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018. 

 

6. Interpelacje radnych.  

7. Odpowiedzi na interpelacje. 

8. Sprawy różne. 

   

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu XXXVI/2018 z dnia 27 września 2018 r. 

Na Sali znajduje się 18 radnych. Wszedł radny Szehyński. 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za) przyjęła protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 27 września  

2018 r. 

 

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 

i ich realizacji. 

Do pkt 5 Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a. zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa 

wodnego,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad postępowania 

przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za podjęła uchwałę Nr XXXVII/422/2018 

w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu 

ratownictwa wodnego uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

b.  zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 

r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2014-2018,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2018. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za podjęła uchwałę Nr XXXVII/423/2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 

2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy 

Pleszew na lata 2014-2018 uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

c. zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu 

drogownictwa. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za podjęła uchwałę Nr XXXVII/424/2018 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 

2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację 

zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

d.  zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, podjęła uchwałę Nr XXXVII/425/2018  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
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pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 

uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

e. zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 

2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na lata 2019-2021,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, podjęła uchwałę Nr XXXVII/426/2018  

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2019-2021 uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

f.  zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 

2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, podjęła uchwałę Nr XXXVII/427/2018  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 

2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

g. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 2032. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, podjęła uchwałę Nr XXXVII/428/2018  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018 – 

2032 uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

h. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018,  

 

Skarbnik poinformowała, że będzie autopoprawka, ponieważ wpłynęły noty obciążeniowe za 

Wody Polskie, termin jest krótki, do końca roku mamy zapłacić 48 000 zł.  W związku z tym 

proponujemy zmianę polegającą na tym, że w zał. nr 2 dopisujemy kwotę 48 000 zł w dziale 

900 rozdział 90001 § 4430 i zmniejszamy tę kwotę z działu900 rozdziału 90095 § 4300. 
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Kolejno w dniu wczorajszym dostaliśmy pismo z prośbą jednej z mieszkanek, która chce 

uzyskać dotację na wymianę pieca, a cały plan został wykorzystany. Zatem wychodząc 

naprzeciw tej osobie dodajemy kwotę 5 000 zł do działu 900 rozdziału 90005 § 6230. Dlatego 

na str. 6 w zał. była do tej pory kwota 647 000 zł, zmieniamy o 5 000 zł na wymianę pieca. 

Kolejno jest potrzeba zakupienia kortów tenisowych i mamy zabezpieczone środki w dziale 

700, gdzie był zakup gruntów i nieruchomości, ale proponujemy przenieść kwoty: 180 000 zł 

do działu 926 rozdział 92605 § 6060 i kwotę 5 000 zł dotacji, która poszła na wymianę pieca, 

do działu 900 rozdziału 90005 § 6230. Następnie Skarbnik oznajmiła, że omówi pokrótce 

zmiany majątkowe, które są związane z projektem budżetu na 2019 r. Tam, gdzie mamy 

wykonanie, podpisane umowy, wiemy jakie zadania zejdą nam w budżecie i mamy 

oszczędności, a zadania, które są ujęte w WPF-ie, to jest zasada, ze środki niewykorzystane 

muszą przejść na lata następne. W tym momencie Skarbnik omówiła zadania majątkowe. 

 

Radny Szehyński zapytał o Wody Polskie, za jaki okres wyliczono tę kwotę i czego dotyczą 

koszty? 

 

Radny Gorzeliński zapytał o zdjęcie 185 000 zł z gospodarki gruntami na sport, chodziło o 

korty tenisowe, poprosił o przybliżenie tematu. Kolejno zmniejszyła się kwota wykonania 

zadania budowy drogi Zawady-Grodzisko, łącznie 1 448 000 zł. W WPF-ie jest kontynuacja w 

latach kolejnych, zatem czy były jakieś dofinansowania na tę drogę, z jakich instytucji? 

Następnie w kwestii zwiększenia środków na drogę powiatową Pleszew-Zielona Łąka, chodzi 

o większy odcinek, czy robimy to samo a oferta jest droższa? 

 

Radny Kusiakiewicz poruszył temat ul. Weneckiej, Pani Skarbnik wskazała, że pojawiły się 

problemy i zadania nie wykonano, zdjęto z budżetu. Tymczasem problemów żadnych nie ma, 

jest zgoda GDDKiA. Zakupiono grunt, na którym miał być zbiornik retencyjny i jest zgoda 

właściciela nieruchomości, zatem o jakich problemach mowa? 

 

Radna Gil zapytała o ul. Parkową, gdzie zmniejsza się plan dotacji celowej o 99 000 zł na 

podstawie pisma Wojewody. 

 

Radny W. Grobys poprosił o wskazanie ile w momencie opracowywania materiałów było 

wolnych środków, gdyż użyliśmy kolejne, żeby zrównać nasze wydatki. Kolejno w kwestii 

drogi Zawady-Grodzisko zapytał, czy droga jest odebrana? Wskazał, że droga już szykuje się 

do remontu, zaczynają się robić dziury, a przy przepustach obsypanych piaskiem widać 

podmycie, są też położone gałęzie. Robienie tej drogi w etapach spowoduje problem z 

gwarancją. Wykonawca może nie uwzględnić naszych uwag. Mamy doświadczenie z fontanną. 

Kolejno zapytał jak wygląda ten temat na dzień dzisiejszy, ponieważ miała być wniesiona 

sprawa do Sądu. 

 

Pan Roman Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej w kwestii opłat dla Wód 

Polskich poinformował, że zmieniły się przepisy, weszła nowa opłata, która dotyczy 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Ner. Wynika to z naszych pozwoleń 

wodno-prawnych na poszczególne drogi. Odpłatności liczone są od m3 i stawka, to 0,75 gr za 

m3. Robiąc operaty wodno-prawne konieczne było wskazanie stawek maksymalnych. Opłaty 

roczne dla nas to ok. 97 000 zł rocznie. Kwota w budżecie, to opłata naliczona za 2018 r. 

Odpowiadając radnemu Kusiakiewiczowi wskazał, że faktycznie były uzgodnienia, ale Pan 

Rembiasz wprowadził poprawkę i nie chce sprzedać gruntu pod zbiornik retencyjny, a chce 

rozszerzyć to miejsce i zrobić zbiornik suchy. Zatem, wymaga to kolejnych negocjacji.  
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Z-ca Burmistrza A. Ptak w kwestii kortów tenisowych wskazał, że dotychczasowy dzierżawca 

zrezygnował z prowadzenia tej działalności. Zatem wpłynęła propozycja wykupu kortów 

tenisowych. Operat to 386 000 zł. W drodze negocjacji ustalono, że Miasto wykupi korty oraz 

zaplecze za kwotę 185 000 zł., a docelowy model prowadzenia tych kortów nie jest jeszcze 

ustalony. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek w kwestii drogi Zawady-Grodzisko wskazał, że została ona 

odebrana w zakresie w jakim została wykonana. Dofinansowanie uzyskamy z Lasów 

Państwowych w kwocie 200 000 zł. Przygotowujemy pisma, wnioski o wypłatę tego 

dofinansowania. Zostało to zadanie odebrane pod względem technicznym, jak i przez 

przedstawicieli Lasów Państwowych. Uczestnicy ruchu drogowego na tej drodze poruszają się 

bardzo szybko, zlecono opracowanie oznakowania w celu ograniczenia prędkości. Droga nie 

nadaje się do takich prędkości, zatem może być szybko zużyta. Jeżeli prędkości będzie 

przestrzegana, to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W kwestii przepustów i rowów 

wskazał, że został tam wysiany specjalny rodzaj trawy. Jeżeli chodzi o ul. Parkową oznajmił, 

że zmniejszenie dotacji wynika z rozliczenia kosztów budowy drogi. Odnosząc się do sprawy 

fontanny poinformował, że najbliższa rozprawa w tym zakresie odbędzie się w lutym 

przyszłego roku. W temacie chodnika Zielona Łąka wskazał, że zakres jest taki sam jaki był 

pierwotnie planowany, ale kwota przez nas przeznaczona była mniejsza, gdyż nie chcieliśmy 

zbędnie obciążać budżetu, gdyby okazało się, że Starostwo nie podejdzie do zadania. 

 

Skarbnik w kwestii wolnych środków wskazał, że kwota wynosi ok. 2 500 000 zł, ale ona musi 

pozostać, gdyż do końca roku nie wiemy jakie będzie wykonanie dochodów. Udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych przychodzą z opóźnieniem.  

 

Radny Dryjański poruszył temat budowy chodnika na Zielonej Łące w uzasadnieniu nic nie 

pisze, ile etapów, ile metrów? Chodniki przy drogach powiatowych są pozaczynane, a nie 

skończone. Wzrost z 70 000 zł na 215 000 zł to dużo. 

 

Radny W. Grobys stwierdził, ze nowa Rada, która przyjdzie będzie miała tylko 2 500 000 zł, 

więc w przyszłości będzie trzeba zaciągać większe kredyty. Chodnik w Zielonej Łące to 

pierwszy etap, który sięga tylko 400 m. Na ostatniej sesji już była zwracana uwaga w tym 

temacie, gdyż na zebraniach  mieszkańcy byli poinformowani, że chodnik będzie zrobiony i 

będzie potrzebna większa kwota niż 70 000 zł. Wracając do tematu drogi Zawady-Grodzisko 

stwierdził, że nie padła odpowiedź co z gwarancją wykonawcy? My za 3 lata chcemy prowadzić 

dalszy etap, więc przez ten czas to zdążymy trzy razy zrobić remont tej drogi. Trzeba robić od 

początku do końca, a nie w etapach. 

 

Radny Gorzeliński zapytał czy pierwsza uchwała ma posłużyć zadaniu dofinasowania do 

WOPR-u? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wskazał, że nie do końca jest przekonanie, czy zadanie może być 

realizowane w pożytku publicznym. Czekamy na rozstrzygnięcie sprawy. Uchwała jest 

wywoływana równolegle i nie wiadomo, czy będzie wykorzystana w tym celu. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odnosząc się do chodnika Zielona Łąka oznajmił, że chodzi o 

odcinek 400 m. Od krzyżówki, od przedszkola do ul. Grzybowej. Mówiąc, że nie zmieniła się 

długość odcinka była mowa o ostatniej sesji, gdzie przyjmowano dotację do chodników 

powiatowych. Wtedy już był wniosek o zwiększenie. Na dzień dzisiejszy znana jest już kwota 

z przetargu, w związku z powyższym kwota została umieszczona w budżecie. Na początku roku 



7 
 

była zakładana kwota 70 000 zł, my ją utrzymaliśmy. Teraz znamy konkretną wartość zadania. 

Czy będą kolejne etapy nie wiemy, gdyż to nie od nas zależy.  W tym momencie jest 

realizowany najbardziej newralgiczny odcinek. Kolejno odpowiedział radnemu W. Grobysowi 

w sprawie gwarancji wskazując, że gwarantem jest wykonawca, więc to on decyduje się, czy 

udzielić gwarancji przystępując do przetargu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, podjęła uchwałę Nr XXXVII/429/2018  

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018 uchwała stanowi załącznik  nr 

9 protokołu. 

 

Do pkt. 6 Interpelacje radnych. 

 

Radny Szehyński interpeluje w sprawach: 

- ławek przy przystankach autobusowych, 

- oświetlenia przy ul. Marcinkowskiego, 

 

Radny Dryjański interpeluje w sprawie: 

- postawienia przy przystanku autobusowym wiaty przystankowej przy drodze powiatowej na 

wysokości ul. Madera, Kowalewska, 

 

Radna Garsztka interpeluje w sprawie: 

- postawienia przy przystanku autobusowym wiaty przystankowej w m. Dobra Nadzieja. 

 

Do pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że ławki przy przystankach są systematycznie 

stawiane. 

 

Burmistrz poinformował, że odpowiedź na interpelacje udzielona zostanie na piśmie. 

 

Do pkt. 8 Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, że po zamknięciu obrad sesji zaprasza radnych 

do zrobienia pamiątkowego zdjęcia.  

 

Radny Szehyński dopytał o sytuację na ul. Chrobrego gdzie na wjeździe jednego z 

mieszkańców, w świetle bramy stoi lampa oświetleniowa. Zapytał czy to duży problem aby 

taką lampę przestawić? 

 

Burmistrz podziękował wszystkim radnym za cztery lata współpracy. Powiedział, że efekt 

wspólnej pracy Rady oraz Burmistrzów jest widoczny w gminie. Jest to zasługą wszystkich, 

przede wszystkim radnych, pracowników ratusza. Przy tej okazji Burmistrz podziękował 

wszystkim pracownikom ratusza za ogromny wkład pracy. Dziękuje również spółkom 

komunalnym. Niesamowita poprawa jakości pracy jest w szkołach, przedszkolach – cała 

oświata, kultura. Burmistrz korzystając z okazji chciałby wszystkim za tą wspólną dobrą pracę 

podziękować. Dziękuję bardzo.   
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Przewodniczący Rady pogratulował nowo wybranym radnym, którzy są obecni na tej sali. 

Życzył wszystkim radnym przyjemnej, owocnej i udanej kadencji. 

 

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął obrady XXXVII Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

Protokółowała:                         Przewodniczący Rady: 

  

Paulina Tecław                                           Olgierd Wajsnis 
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Wykaz załączników 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 - uchwała XXXVII/422/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu 

ratownictwa wodnego, 

Załącznik nr 3 – uchwała XXXVII/423/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/370/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 

grudnia 2013 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i 

Gminy Pleszew na lata 2014-2018, 

Załącznik nr 4 – uchwała XXXVII/424/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

13 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na 

realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa, 

Załącznik nr 5 – uchwała XXXVII/425/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 

Załącznik nr 6 - uchwała XXXVII/426/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 

września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na lata 2019-2021, 

Załącznik nr 7- uchwała XXXVII/427/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 

listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, 

Załącznik nr 8 - uchwała XXXVII/428/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 

2018 – 2032, 

Załącznik nr 9 - uchwała XXXVII/429/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 

2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018. 

 


