Protokół Nr XXXV/2005
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła si w dniu 1 grudnia 2005r, w sali posiedze Urz du
Miasta i Gminy.
Obrady sesji rozpocz to o godz. 1200 , a zako czono o godz. 1545.
Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 1 protokółu.
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1. Sołtysi Wsi - lista obecno ci stanowi zał cznik nr 2 protokółu.
2. Przewodnicz cy Zarz dów Osiedli – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 3 protokółu.
3. Kierownictwo Urz du Miasta i Gminy – lista obecno ci stanowi zał cznik nr 4 protokółu.
4. Przedstawiciele prasy.

Otwarcia XXXV Sesji dokonał Przewodnicz cy Rady Mieczysław Kołtuniewski,
który stwierdził, e na sali znajduje si 20 Radnych, czyli Rada uprawniona jest do
podejmowania uchwał. Przewodnicz cy Rady powitał wszystkich zebranych i omówił
porz dek obrad. W zwi zku z ró nymi sugestiami proponuje zdj pkt. 8 lit „l” tj. Podj cie
uchwały w sprawie ustalenia limitu rozmów ze słu bowego telefonu komórkowego dla
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Z czynno ci z zakresu prawa pracy wynika, e nale y to
do pracodawcy.
Radny Marcin Sitnicki wg niego nie budzi w tpliwo ci fakt, e ustalanie limitu na rozmowy
telefoniczne Burmistrza jest czynno ci z zakresu prawa pracy. Podobny problem miało
miasto Chojnice, które nie miało ustalonych limitów rozmów dla Burmistrza. We wrze niu br.
odbyła si w tym mie cie kontrola NIK Delegatura w Gda sku. W wyst pieniu pokontrolnym
napisano, e w Chojnicach Burmistrz oraz urz dnicy u ytkowali telefony komórkowe bez
ustalania limitu, bez adnych umów. Przedstawił cytat z wyst pie pokontrolnych „W
sprawie korzystania ze słu bowych telefonów komórkowych, nie zawierano umów oraz nie
okre lano limitów kosztów na poł czenia. Koszty tych rozmów były pokrywane w pełnej
wysoko ci na podstawie faktur za usługi telefoniczne. W ocenie NIK brak umów, w tym w
szczególno ci nie okre lenie limitów na korzystanie ze słu bowych telefonów komórkowych
przyczynia si mo e do nieoszcz dnego z nich korzystania. Natomiast zgodnie z art. 92 pkt 3
w zwi zku z art. 129 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorz du
terytorialnego s zobowi zane min. do oszcz dnego dokonywania wydatków”. Poinformował,
e wyst pienia pokontrolne NIK skłoniły samorz d miejski w Chojnicach do podj cia
uchwały w sprawie ustalenia limitu kwotowego na u ywanie słu bowego telefonu
komórkowego przez Burmistrza Miasta Chojnice. Uchwała ta została przyj ta 6 pa dziernika
2005r. Jako podstaw prawn przytoczono ustaw o pracownikach samorz dowych. Czyli
uznano to za czynno z zakresu prawa pracy. Dziwi si , e u nas s opory co do przyj cia
tego limitu. Wydaje mu si , e w adnym przypadku nie ograniczy to Burmistrza bo
zaproponowany limit jest dosy wysoki.
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Przewodnicz cy Rady poinformował, e Burmistrz b dzie miał ustalony limit rozmów
w ramach czynno ci z zakresu prawa pracy po zło eniu stosownego wniosku. O wysoko ci
limitu Radni zostan poinformowani.
Radny Marcin Sitnicki wnosi o pozostawienie uchwały w porz dku obrad i ustalenie limitu
przez Rad a nie Przewodnicz cego Rady.
Radny Klak pyta kto zaproponował tak kwot limitu.
Przewodnicz cy Rady wyja nił, e limit taki zaproponował Urz d i jest on taki sam jaki
obowi zuje w powiecie.
Radny Pisarski uwa a, e punkt ten powinien zosta w porz dku obrad.
Przewodnicz cy Rady prosi aby radca prawny wyja nił, kto powinien ustala limit.
J. Półtorak radca prawny wyja nił, e jego zdaniem ustalanie limitu nie nale y do spraw z
zakresu prawa pracy. Jest to kwestia wykonywania bud etu. Podstawow kwesti jest
zmieszczenie si w bud ecie, który Rada uchwala. W tym przypadku rodków
zaplanowanych na funkcjonowanie urz du. Obowi zek tego zmieszczenia si spoczywa na
Burmistrzu. Nale y do niego takie korzystanie ze rodków przyznanych przez Rad , aby
bud et nie został naruszony. Rozwi zanie po rednie polegaj ce na tym aby taki limit został
ustalony przez Przewodnicz cego w ramach uchwały dotycz cej upowa nienia
Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania niektórych czynno ci
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nie wydaje si złym
rozwi zaniem. Podkre lił, e decyzja jednak nale y do Rady.
Radny Grobys stwierdził, e w UMiG jest Wydział Prawny, odpowiedzialny za opiniowanie
materiałów. Nale y t opini wzi pod uwag i nie glosowa tej uchwały.
Radny Marcin Sitnicki zgodnie z opini radcy prawnego polemizuj cej z ustaleniami NIK
pyta czy s to czynno ci z zakresu prawa pracy jak twierdzi to NIK czy te nie.
J. Półtorak radca prawny stwierdził, e nie zna stanu faktycznego, o którym mówi Radny
Sitnicki, dotycz cego rozstrzygni NIK, wi c nie mo e si wypowiedzie w tej sprawie.
Podkre lił, e jego zdaniem ustalenie limitu dotyczy wykonania bud etu. Stwierdził, e
niewielkim uchybieniem b dzie przyj cie, i regulacja tej kwestii b dzie nale e do
Przewodnicz cego Rady, czy te w drodze odr bnej uchwały.
Radny Hasi ski uwa a, e uchwała ta powinna zosta w porz dku obrad, poniewa to Rada
decyduje o wszystkim.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj cie z porz dku obrad pkt 8 lit.
„l” tj. Podj cie uchwały w sprawie ustalenia limitu rozmów ze słu bowego telefonu
komórkowego dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Za wnioskiem głosowało 11 Radnych, 8 przeciw, 1 wstrzymał si od głosu.
Wniosek został przyj ty.
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Porz dek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej przedstawia si nast puj co:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.

Ustalenie porz dku obrad

3.

Przyj cie protokółu Nr XXXIV/2005 z dnia 27 pa dziernika 2005r.

4.
5.
6.
7.

Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Informacja Burmistrza o wydanych zarz dzeniach i ich realizacji.
Zakres i formy pomocy społecznej osobom potrzebuj cym na terenie Miasta i Gminy
Pleszew.
Podj cie uchwał w sprawie:

8.

a)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu,
c) zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.
d)
zasad nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci oraz ich
wydzier awiania lub wynajmowania na okres dłu szy ni 3 lata,
e)
przyj cia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami
prowadz cymi działalno po ytku publicznego na 2006r.,
f) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
g) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków,
h) taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków,
i) regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług lat,
za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmin Pleszew na rok
2006,
j) wykazu wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego 2005.,
k) upowa nienia Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania
niektórych czynno ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew,
l)
trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud etu Miasta i Gminy dla
niepublicznych placówek o wiatowych,
m) obni enia redniej ceny sprzeda y drewna do celów wymiaru podatku le nego
na rok 2006
n) okre lenia wysoko ci rocznych stawek podatku od rodków transportowych
o) podatku od posiadania psów,
p) zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji
podatkowych.
9. Sprawy ró ne.
Do pkt 3.

Przyj cie protokółu Nr XXXIV/2005 z dnia 27 pa dziernika 2005r.

Rada Miejska jednogło nie (20 za) przyj ła protokół Nr XXXIV/2005r. z dnia
27 pa dziernika 2005r.
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Do pkt 4 Interpelacje Radnych
Radny ychlewicz interpeluje w sprawach:
- uregulowania spraw z Pani Mielcarek z Piekarzewa dotycz cych gruntów
przeznaczonych na publiczna drog ,
- baru znajduj cego si na ul. Kaliskiej 2,
- przydziału mieszkania rodzinie Grabowskich.
Radny Marcin Sitnicki interpeluje w sprawach:
- dofinansowania szkolnych projektów edukacyjnych dotycz cych
i recyklingu,
- zasadno ci funkcjonowania Komisji Inwentaryzacyjnej po 31.12.2005r.

odpadów

Na sali znajduje si 21 Radnych. Przybyła Radna Kału na.
Radny Kuberka nawi zuj c do interpelacji zło onej na poprzedniej sesji pyta
Przewodnicz cego Rady czy udzielił Burmistrzowi nagany za szkodliwe działanie na rzecz
wspólnoty samorz dowej.
Radny Pisarski interpeluje w sprawie:
- sporz dzenia imiennego wykazu pracowników UMiG wraz ze wzorami podpisów.
Przewodnicz cy Rady interpeluje w sprawach:
- terenów po byłej jednostce wojskowej,
- południowej obwodnicy.
Radny Hasi ski interpeluje w sprawie:
- post powania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Do pkt 5.

Odpowiedzi na interpelacje.

Burmistrz odpowiadaj c Radnemu Hasi skiemu w sprawie post powania o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych wyja nił, e post powanie jest jeszcze w toku.
Odpowiadaj c Radnemu Kołtuniewskiemu w sprawie terenów po byłej jednostce wojskowej
poinformował, e dostał pismo od OHP, w którym wyra aj zgod na przekazanie tych
terenów. Burmistrz wyst pił z pismem o mo liwo dokonania podziałów geodezyjnych na
własny koszt. Do dnia dzisiejszego nie wpłyn ła odpowied w powy szej sprawie. Uwa a, e
miejsce to ma strategiczne znaczenie je eli chcemy aby w przyszło ci powstał obiekt
sportowo rekreacyjny. Odpowiadaj c w sprawie południowej obwodnicy stwierdził, e
niezale nie od działa GDDKiA miasto jest przygotowane na podj cie działa maj cych na
celu rozpocz cie budowy „wewn trznej” obwodnicy, która w cz ci rozwi e problem ruchu
drogowego w mie cie. Przypomniał, e obszar od ul. Ogrodowej do ul. Sienkiewicza jest
obj ty planem zagospodarowania przestrzennego. Dwóch wła cicieli gruntów ł cz cych
drog wyraziła ch ich sprzeda y. Zaznaczył, e nie s jeszcze uregulowane sprawy
własno ciowe. W planie jest wyburzenie domu znajduj cego si na ul. Sienkiewicza. Od ul.
Piaskowej do ul. Kaliskiej miasto jest ju w posiadaniu gruntów, przez które mo na si
poł czy z ul. Piaskow . W przypadku obwodnicy ł cz cej drog krajowa nr 11 i 12 to
budowa jest w kompetencji GDDKiA. S jednak prowadzone rozmowy i korespondencja.
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Nawi zuj c do wypowiedzi radnego Kuberki stwierdził, e w interpelacji zło onej przez
Radnego na ostatniej sesji nie zadano adnych pyta , na które mógłby odpowiedzie .
Odpowiadaj c radnemu Sitnickiemu na interpelacje w sprawie dofinansowania szkolnych
projektów edukacyjnych dotycz cych odpadów i recyklingu wyja nił, e szkoły s
poinformowane o takiej mo liwo ci. Stwierdził, e pytanie dotycz ce zasadno ci
funkcjonowania Komisji Inwentaryzacyjnej po 31.12.2005r. powinno by skierowane do
Przewodnicz cego Rady.
Odpowiadaj c radnemu ychlewiczowi w sprawie uregulowania spraw z Pani Mielcarek z
Piekarzewa dotycz cych gruntów przeznaczonych na publiczna drog stwierdził, e nie jest
prawd , i gmina nie uregulowała spraw. Pani Mielcarek jeszcze 4 lata temu dała du ych
sum za kawałek gruntu, który chciała aby miasto od niej wykupiło. Ze wzgl du na ogromn
sum miasto znalazło inne rozwi zanie i sprawa drogi publicznej została uregulowana.
Podejrzewa, e Pani Mielcarek nie jest zadowolona ze sposobu załatwienia tej sprawy.
Odnosz c si do interpelacji w sprawie baru znajduj cego si na ul. Kaliskiej 2 stwierdził, e
nie jest prawd , i wła cicielem jest były pracownik urz du. Wła ciciel wyst pował o
pozwolenie na sprzeda alkoholu, które otrzymał. Informacje o sprzeda y alkoholu nieletnim
w tym miejscu przeka e Komisji ds. zwalczania problemów alkoholowych jak równie Policji
i Stra y Miejskiej. Odpowiadaj c na interpelacj w sprawie przydziału mieszkania rodzinie
Grabowskich poinformował, e rodzina ta otrzymała propozycje przydziału mieszkania na
ostatniej Komisji ds. przydziału mieszka , która zako czyła prace w maju br. Rodzina jednak
z przydziału tego zrezygnowała. Podkre lił, e miasto nie jest w stanie zagwarantowa
wszystkim ludziom mieszka w Pleszewie. Poinformował, e Komisja ds. przydziału
mieszka obecnie nie przyznała lokalu z powodu zawy onych dochodów rodziny
Grabowskich. Stwierdził, e protokóły z prac Komisji s do wgl du i Radny mo e si z nimi
zapozna .
Burmistrz poinformował, e na pozostałe interpelacje odpowie szczegółowo na pi mie.
Zaznaczył jednak, e powinny one by przedstawione na pi mie.
Radny Kuberka stwierdził, e interpelacje w sprawie Burmistrza nie składa si do niego tylko
do Przewodnicz cego, który mo e przygotowa projekt uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi nagany lub pochwały.
Przewodnicz cy Rady wyja nił, e zgodnie z regulaminem Rady interpelacji nie składa si do
Przewodnicz cego. Jest kwestia oceny prawnej dotycz cej ewentualnych uwag do pracy
Burmistrza lub urz dników. I tylko to mo e by przedmiotem rozpatrywania przez Rad .
Zwracaj c si do radnego Kuberki stwierdził, e w zwi zku z jego wypowiedzi na
poprzedniej sesji, która nie była poparta formalnym wnioskiem o ukaranie Burmistrza nagan ,
poczynił starania o wyja nienie prawne tej sprawy. Na tym etapie nic sam nie mógł wi cej
zrobi . Postara si do nast pnej sesji spraw wyja ni . Odnosz c si do interpelacji Radnego
Sitnickiego w sprawie zasadno ci funkcjonowania Komisji Inwentaryzacyjnej po
31.12.2005r. stwierdził, e w najbli szym czasie kwestie t omówi z Przewodnicz cymi
Klubów i na nast pnej sesji przedstawi wynik rozmów.
Radny Hasi ski przypomniał, i Burmistrz wyja nił mu,
zako czone. Pyta czy jest to odpowied precyzyjna.

e post powanie nie zostało

Burmistrz stwierdził, e szczegółowej odpowiedzi udzieli na pi mie.
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Do pkt 6.

Informacja Burmistrza o wydanych zarz dzeniach i ich realizacji.

Radny Klak stwierdził, e w zarz dzeniach Burmistrza s wykazane do sprzeda y działki.
W Zarz dzeniu nr 412 jest wykazana działka za 120zł za m2 a w Zarz dzeniu Nr 406 za 23zł
za m2. Pyta czym s spowodowane tak du e ró nice w cenie skoro obydwie znajduj si w
centrum miasta.
Radny Grobys odnosz c si do Zarz dzenia Nr 414 w sprawie Powołania Rady Sportu pyta
czy Burmistrz powołał Przewodnicz cego tej Rady.
Burmistrz odpowiadaj c Radnemu Grobysowi stwierdził, e do Rady Sportu powołał
nast puj ce osoby: K. Fajka, S. Lis, J. Pinkowski, J. Olejniczak, J. Przepierski, J. Ruda, M.
Szczepaniak, M. Urbaniak, M. Kukuła, W. Walczak, B. Wo niak,. Na Przewodnicz cego
Rady Sportu powołał M. Szczepaniaka. Termin pierwszego spotkania jest zaproponowany na
7 grudnia br. Odpowiadaj c Radnemu Klakowi wyja nił, e grunt o pow. 1.04ha jest
poło ony przy ul Kaliskiej. Jest on obj ty miejscowym planem zagospodarowania, który nie
przewiduje dla niego adnej innej działalno ci jak rolna. Je li chodzi o drugi grunt to uwa a,
e za t cen mo e nast pi jej sprzeda , gdy jest on na inne cele przeznaczony
Rada Miejska jednogło nie (21 za) przyj ła Informacj Burmistrza o wydanych zarz dzeniach
i ich realizacji.
Do pkt 7. Zakres i formy pomocy społecznej osobom potrzebuj cym na terenie Miasta
i Gminy Pleszew.
Radny Marcin Sitnicki stwierdził, e przedło one Radzie opracowanie dotycz ce opieki
społecznej w naszej gminie ujmuje problem opieki społecznej nieco od strony urz dowej i
statystycznej. Taka jest oczywi cie rola tego opracowania i jego istota. Gminie takiej jak
Pleszew, o wysokim stopniu bezrobocia i znacznym stopniu ubóstwa pomoc społeczna jest
sfer o szczególnym znaczeniu. Istotn rol odgrywa zarówno pomoc społeczna wiadczona
przez administracj publiczn czyli przez MGOPS, DzDP czy przez DS. Jak równie
wiadczona przez ró nego rodzaju organizacje pozarz dowe, podmioty i osoby prywatne.
Uwa a, e szczególne słowa uznania nale si dla pracowników opieki społecznej poniewa
ich praca nie jest łatwa. Na co dzie w swojej pracy stykaj si z ponur rzeczywisto ci ,
pleszewsk bied i potrzebami, na które cz sto brakuje rodków. Powstaj wówczas niełatwe
dylematy moralne, komu da a komu nie. Cz sto zamiast wdzi czno ci i docenienia ich pracy
spotykaj si oni z wrogo ci , cz sto z obelgami tych, dla których rodków nie starczyło, lub
tych, którzy uwa aj , e przyznano im tych rodków za mało. Pomimo przej cia nowych
zada jak np. wiadczenia rodzinne wykonywane s one w sposób prawidłowy. Ten jednak,
kto bywa w MGOPS w Pleszewie ten wie, e warunki pracy nie s tam łatwe. Pleszewski
MGOPS wymaga dofinansowania. Praca w tak trudnych warunkach wymaga wynagrodzenia i
poprawy sytuacji o rodka co przejawia si winno zarówno porawie sytuacji lokalowej
o rodka jak i dofinansowaniu rzeczowym np. poprzez zakup odpowiedniego oprogramowania
komputerowego. Pomoc społeczna to tak e zadania organizacji pozarz dowych. Tutaj
podkre li nale y działalno pleszewskiego Towarzystwa Brata Alberta i jego prezesa I.
Stefaniaka, który od wielu lat działalno sw prowadzi w sferze szczególnie trudnej a
mianowicie w ród bezdomnych. Mimo trudnych warunków Towarzystwo potrafi stworzy
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tym ludziom bezpieczn przysta . Czasem tylko na chwile. Niektórzy przychodz , aby
przeczeka , przezimowa i odchodz . Niektórzy znajduj w schronisku to, czego nie mieli
nigdy w yciu a mianowicie dom. Opracowanie przedło one Radzie wymienia ró ne
organizacje, stowarzyszenia i działania na rzecz pomocy społecznej. Wszystkim im chwała za
to, co robi i oby ich było jak najwi cej. Chciałby wspomnie o tych, którzy nie zostali
wymienieni w opracowaniu, a których wkład w opiek społeczn jest bardzo du y. Nale do
nich: Pleszewskie Towarzystwo Przeciwdziałania Narkomanii, Diecezjalny O rodek
Duszpasterstwa Trze wo ci prowadz cego terapi dla alkoholików i ich rodzin w Kowalewie,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczno ci Ziemi Pleszewskiej Forum Młodych.
Nale y równie wspomnie o stowarzyszeniach prowadzonych przez Pani G. Kaczmarek,
Pani Siekiersk czy te A. Chmur . Stwierdził, e ró ne s oblicza opieki społecznej, ró ne
s formy pomocy. Najwa niejsze jednak i to jest zadanie władz naszej gminy aby podmiotom
tym ułatwi prowadzenie działalno ci, wspiera i wspomaga je tak, aby pomoc docierała do
wszystkich, którzy na tak pomoc czekaj .
Radny Hasi ski stwierdził, e do listy organizacji działaj cych na rzecz osób potrzebuj cych
doło yłby jeszcze Fundacj Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
Radny Grobys odnosz si do materiału stwierdził, e nie tylko przy parafi w. Jana działa
Akcja Katolicka. Działaj one równie przy parafii w. Zbawiciela i w. Floriana. Stwierdził,
e dobrze by było gdyby dyrektor MGOPS chocia raz na pół roku spotkał si ze wszystkimi
organizacjami w celu wymiany do wiadcze i informacji. Stwierdził, e współpraca miedzy
miastem a Towarzystwem Brata Alberta chyba za dobrze si nie układa. Przykładem jest nie
dostarczenie na pro b dyrektora MGOPS materiałów, które miały by umieszczone w
opracowaniu przedstawionym Radzie.
Na sali znajduje si 20 Radnych. Wyszedł Radny Marcin Sitnicki.
Radny Kuberka przypomniał, e wielokrotnie na sesjach walczył o ludzi potrzebuj cych.
Dzi ki m dro ci Rady zostały przydzielone rodki min. na refundacj recept. Stwierdził, e
zada prowadzonych przez MGOPS ci gle przybywa a nie ma odpowiedniej bazy lokalowej.
Uwa a, e bardzo wa n spraw jest poprawienie warunków lokalowych MGOPS. Uwa a, e
zamiast organizowania opłatka z potrzebuj cymi nale y przeznaczy pieni dze bezpo rednio
dla nich. Byłoby to bardziej racjonalne.
Radny Borkowski stwierdził, e obecnie z do ywiania korzysta 916 dzieci, z czego 537 dzieci
jest ze wsi. Wida , e ten posiłek jest bardzo wa ny, niekiedy jest to jedyny posiłek, który
dzieci mog zje . Uwa a, e DzDP ma bogat ofert programowa. Zauwa ył, e
rodowiskowych wietlic przybyło. Potrzebuj one jednak wsparcia np. zakup komputerów.
Poinformował, e reaktywowane Stowarzyszenie Zdrowie i ycie podj ło akcje szczepie
przeciwko grypie dzieci z najubo szych rodzin.
Radny ychlewicz stwierdził, e jedn z form pomocy społecznej s stypendia. Proponuje
jeszcze raz przyjrze si zasadom wypłacania uczniom. Otó maksymalnie utrudniamy,
matkom pobieranie i tak ju małej pomocy w tym zakresie. Matki musz dostarcza faktury
zakupu wskazanych uchwał artykułów, co nie zawsze jest mo liwe, a wr cz w wielu
przypadkach niemo liwe. Co robi matki? Daj na kaw w niektórych sklepach, aby tak
faktur uzyska , co jeszcze bardziej umniejsza pomoc socjaln . Ponadto pracownica urz du
nie jest w stanie w terminie przerobi tyle wniosków i matki długo nie otrzymuj pieni dzy z
czego rzecz normalna nie s zadowolone, a win obci aj nas Radnych. Inne gminy nie

7

stwarzaj takich trudno ci. Pieni dze wypłacaj do r ki. W wi kszo ci przypadków s one
wykorzystywane wła ciwie. Matki patologiczne, nie dbaj ce o swoje dzieci s nieliczne i
poradz sobie ju w tych warunkach aby zdoby pieni dze i przeznaczy je np. na alkohol.
Dlatego tym argumentem nie mo emy si kierowa . Proponuje zmodyfikowa t uchwał .
Burmistrz na komisji bud etowej twierdził, e pomysł nie jest rzekomo zgodny z przepisami.
Przypomniał, e na pocz tku roku wypłacano pieni dze do r ki, a pani, która poszła na skarg
do prasy, tak e dostała pieni dze, których wcze niej ze wzgl dów formalnych jej
odmówiono.
Radny Suska stwierdził, e MGOPS dysponuje w tym roku kwot ponad 10mln zł. Z bud etu
pa stwa jest 7mln. zł., a ze rodków gminnych ponad 3 mln zł. Na głow statystycznego
mieszka ca przypada ponad 100zł.
Burmistrz stwierdził, e materiał przedstawiony Radnym wyczerpuje wiele tematów,
o których dzisiaj była mowa. ałuje, e nie wszystkie Stowarzyszenia dostarczyły informacje
do opracowania. Odnosz c si do wypowiedzi radnego ychlewicza stwierdził, e stan
prawny na dzie dzisiejszy zabrania wypłaty stypendiów w gotówce. Podkre lił, e dla
pracowników BOSS rozwi zanie, gdzie mo na wypłaci wiadczenie w gotówce byłoby
najlepsze. Przypomniał, e w I półroczu wypłacano gotówk , poniewa Rada Miejska podj ła
uchwał , która była opublikowana dopiero w czerwcu i nie było innej mo liwo ci.
Poinformował, e na stypendia od Wojewody miasto otrzymało 288.000zł., a ze swojego
bud etu na ten cel przeznaczono ok. 333.000zł. Stwierdził, e gminy o cienne wydały na
stypendia tylko tyle, ile dostały od Wojewody. Odnosz c si do wypowiedzi radnego Kuberki
stwierdził, e nieprawd jest, i gmina daje rodki na opłatek. Jest to inicjatywa Pana Rusinka
i Pana Horoszkiewicza. Od pewnego czasu w przedsi wzi cie to wł czył si MGOPS.
Podzi kował wszystkim, którzy z urz du zajmuj si pomoc społeczn , jak równie
prywatnym osobom.
Przewodnicz cy Rady przypomniał, i wczoraj na posiedzeniu Komisji Bud etowej
o problemach pomocy społecznej rozmawiano ponad godzin . Stwierdził, e nale y pomy le
o poprawieniu bazy lokalowej MGOPS Odnosz c si do sprawy wypłacania stypendium
stwierdził, e je eli Rada daje rodki na ten cel z bud etu miasta, to by mo e b dzie mogła
okre li sposób ich wypłacania. Zaproponował ,aby wyst pi ze stanowiskiem uregulowania
tej kwestii.
Radny Grobys stwierdził, e skoro miasto wypłaca stypendia równie ze swoich rodków to
dlaczego nie miałoby okre li sposobu ich wypłacania. S listy rzeczy, które mo na
sfinansowa . Dziwnym dla niego jest fakt, e mo na sfinansowa zakup komputera, a nie
mo na sfinansowa zakupu okularów. Proponuje aby na dzisiejszej sesji podj decyzje by
uzna faktury za lipiec i sierpie .
Przewodnicz cy Rady stwierdził, e radca prawny ustosunkuje si do powy szej propozycji i
w ko cowej cz ci obrad sesji przedstawi swoje stanowisko.
Radni do przedstawionego tematu nie wnie li innych uwag w zwi zku z czym dyskusja
została zako czona.
Do pkt 8.

Podj cie uchwał w sprawie:
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a)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,

Radny ychlewicz stwierdził, i mówi si w uchwale o rozpocz tych pracach, których
fizycznie nie wida , a jest ju grudzie . Pyta czy pomoc b dzie udzielona jeszcze w tym roku
czy dopiero po rozpocz ciu prac. Wnioskuje o postawienie znaku stop na skrzy owaniu ul.
Kaliska i Garncarska.
Burmistrz wyja nił, e prace na ul. Pozna skiej s wykonywane. Je li warunki atmosferyczne
b d sprzyja , to jest szansa wykonania prawoskr tu z ul. w. Ducha w ul. Pozna sk . Prace
na ul. Kaliskiej były planowane na ten rok. Starostwo, które je realizuje jednak w tym roku
nie b dzie wykonywało tego zadania. Przekłada je na rok przyszły. Po konsultacji z RIO
mo na przekaza rodki na to zadanie w tym roku pomimo, e b dzie ono realizowane w roku
przyszłym. Na dzie dzisiejszy w Taczanowie jest wykonanych ok. 80 - 90% prac. Zadanie
powinno by wykonane w cało ci. Przypomniał, e na wniosek Radnych chodnik ten został
poszerzony do 2m.
Radny Nawrocki stwierdził, e je eli co nie jest robione, to nie powinno si dawa
pieni dzy. Obawia si , e mo e by tak, i miasto przeka e pieni dze, a powiat nie b dzie
robił ul. Kaliskiej. Ma du e w tpliwo ci ,czy dawa pieni dze na co , co jeszcze nie wiadomo
czy b dzie robione. Proponuje zadanie to wykre li z projektu uchwały.
Burmistrz stwierdził, e patrz c z punktu ustawy o finansach publicznych jest to mo liwe.
Podkre lił, e nie jest to jednak konieczne i je li jest taki wniosek, to nic nie stoi na
przeszkodzie aby pkt 2 wykre li .
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o wykre lenie z projektu uchwały § 1
pkt 2 tj. Przebudowa chodnika przy ul. Kaliskiej w Pleszewie w wysoko ci 90.000zł.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyjeła wniosek.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

w sprawie udzielenia pomocy

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 przeciw przyj ła uchwał nr
XXXV/257/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
b)

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu,

Radny Grobys poinformował, e na wczorajszym posiedzeniu Komisji Bud etu
sformułowano wniosek o zwi kszenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na
zakup fortepianu z 25.000zł na 30.000zł.
Radny ychlewicz zastanawia si dlaczego fortepian nie mo e by np. produkcji kaliskiej.
Przewodnicz cy Rady stwierdził, e z informacji jakie posiada wynika, e opinie w sprawie
zakupu takiego, a nie innego wyraził dyrektor szkoły muzycznej. Musi to by fortepian
wysokiej klasy.
Radny Borkowski przypomniał, e na Komisji O wiaty zadano pytanie, co b dzie ze starym
fortepianem poniewa dwa na auli si nie zmieszcz .
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Radny Borkiewicz stwierdził, e z informacji, które posiada wynika, e stary fortepian
zostanie w szkole aby uczniowie mogli na nim wiczy . Natomiast nowy fortepian b dzie
u ywany tylko do prób i koncertów.
Radny ychlewicz stwierdził, e skoro dyrektor szkoły muzycznej wyraził tak opinie to nie
ma uwag.
Radny Mariusz Sitnicki stwierdził, e faktem jest, i fortepian jest potrzebny. Nie
przekazujemy rodków na zakup całego fortepianu tylko dokładamy 30. 000zł.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zwi kszeniu rodków na zakup
fortepiany z 25.000 na 30.000zł.
Rada Miejska jednogło nie (20 za) głosowała za przyj ciem wniosku.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/258/2005 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na zakup fortepianu.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
c)

zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.

Radny Klak pyta czy zmiany wprowadzone w zał czniku nr 7 tj. wydatki na wieloletnie
programy inwestycyjne w poszczególnych latach 2005 - 2007 powinny współgra z bud etem
i planem wydatków maj tkowych na 2005r. Konkretnie chodzi mu o nast puj ce pozycje:
przebudowa Rynku, rewitalizacja Plant, rewitalizacja parku miejskiego, adaptacja budynku
byłej szkoły, budowa sali wiejskiej w Kowalewie, remont sali wiejskiej w Brzeziu.
Radny Hasi ski stwierdził, e poza nie cisło ciami, o których mówił Radny Klak jest jeszcze
dzisiejsza poprawka tj. zdj cie ul. Kaliskiej na kwot 90.000zł i zwi kszenie rodków na
zakup fortepianu o 5.000zł. Wydaje mu si , e bud et jest nieprecyzyjnie przygotowany.
Uwa a, e powinno si go zdj , celem dopracowania. Stwierdził, e został on po raz kolejny
opracowany niezgodnie z przyj tymi zasadami. Na pi mie zapewniano Radnych, na wniosek
radnego Klaka, e bud et b dzie przygotowywany w innej formie. Uwa a, e jest to
niepowa ne traktowanie Radnych. Wnioskuje o zdj cie tego punktu.
Radny Kuberka stwierdził, e skoro po dzisiejszych zmianach zostało 85.000zł. to powinno
si zacz przygotowywa do budowy stacji uzdatniania wody.
Przewodnicz cy Rady ogłosił 20 min. przerwy.
Na sali znajduje si 18 Radnych. Nie ma Radnego Marcina Sitnickiego, Radnej Kału nej
i Radnego Hasi skiego
Burmistrz stwierdził, e ze wzgl du, i materiały bud etowe nie zostały przygotowane we
wcze niej deklarowanej konfiguracji punkt ten zgodnie z wnioskiem powinien zej z obrad
dzisiejszej sesji. Przeprosił Radnych za te niedoci gni cia.
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Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj cie z porz dku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany bud etu i w bud ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2005r.
Radni jednogło nie (18 za) przyj li wniosek.
d) zasad nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci oraz ich wydzier awiania
lub wynajmowania na okres dłu szy ni 3 lata,
Radny Grobys przedstawił wniosek Komisji Bud etu w sprawie powy szej uchwały: aby
znalazł si zapis uzale niaj cy zbywanie nieruchomo ci od pozytywnej opinii Komisji Rady
Miejskiej wła ciwej do spraw bud etu i spraw gospodarczych. Ponadto w § 7 pkt 2 mówi si
o § 5 a powinno o § 6.
Na sali znajduje si 19 Radnych. Przyszedł Radny Hasi ski.
Radny Borkiewicz stwierdził, e w § 8 pkt 3 nale y wpisa słowo pozytywnej opinii.
Radny Klak proponuje aby w rozdziale II § 4 brzmiał: nabycia nieruchomo ci dokonuje
Burmistrz, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Rozdz. III § 7 pkt 2 przed zbyciem
nieruchomo ci Burmistrz jest zobowi zany przedstawi Radzie Miejskiej a nie komisji
wła ciwej do spraw bud etu i spraw gospodarczych. Pkt 3 tego samego paragrafu Dokonanie
zbycia jest mo liwe po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej. Rozdz. IV § 3 zamiast uzyskania
opinii komisji RM wpisa zgody Rady Miejskiej. Rozdz. 5 § 10 pkt 4 równie wpisa zgod
Rady Miejskiej.
Na sali znajduje si 20 radnych. Przyszła Radna Kału na.
Radny Hasi ski stwierdził, e wie jaki dokument posłu ył do opracowania tej uchwały.
Skorzystano z uchwały Rady Miasta Kalisza. Skorzystano jednak w sposób nie do ko ca
udany. Wyrzucono z tamtej uchwały du o cennych zapisów. Te, które wprowadzono nie s
najwy szego lotu. Uwa a, e skoro materiał ten raz został zdj ty z sesji, to nic nie stoi na
przeszkodzie aby zdj go jeszcze raz. Dla niego całkowicie jest niezrozumiałym jest rozdział
dotycz cy zasad obci ania nieruchomo ci. Jest on całkowicie odmienny od tego, który
znajduje si w uchwale kaliskiej. W uchwale kaliskiej te jest jedna dla niego niezrozumiała
rzecz a mianowicie jak mo na ustanawia u ytkowanie odpłatne. W naszej uchwale jest to
całkowicie le. Zapisy s niezgodne z Kodeksem Cywilnym, który wyra nie mówi jakie s
ograniczone prawa rzeczowe.
Radny Mariusz Sitnicki stwierdził, e poza uwagami, o których mówił Radny Hasi ski ma
uwagi do rozdz. 4. Proponuje w § 8 doda pkt 4, który zobowi załby Burmistrza, aby ustalał
dzier awc b d najemc w drodze przetargu zawsze wtedy, gdy wniosek o wydzier awienie
b d najem na czas okre lony lub nieokre lony przekraczaj cy 3 lata, zło y wi cej ni jeden
podmiot. Ponadto zobowi zanie Burmistrza do zamieszenia w umowach dzier awy najmu
postanowie zakazuj cych wydzier awiania b d podnajmowania nieruchomo ci komunalnej
lub jej cz ci bez pisemnej zgody wydzier awiaj cego b d wynajmuj cego.
Radny Hasi ski stwierdził, e uregulowania wymaga jeszcze sprawa u yczania. U yczanie
nie mo e by na długi okres. Maksymalnie na 3 lata. W ogóle nie powinno by u yczania na
rzecz podmiotów gospodarczych. Jest to nie do przyj cia.
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Kierownik WP Ł. Jaroszewski stwierdził, e projekt został przygotowany przez pracowników
Burmistrza. Natomiast zasady zbywania okre la Rada. Stwierdził, e je eli radni maj jakie
propozycje, to oczywi cie mog one by uj te w uchwale. Podkre lił, e uchwała nie jest
kopi uchwały kaliskiej. Odnosz c si do uj cia kwestii u yczania w uchwale stwierdził, e
ustawa o samorz dzie gminnym upowa nia Rad do okre lania zasad nabywania, zbywania,
wydzier awiania, wynajmowania oraz obci ania nieruchomo ci gruntowych. Nie mówi si
nic o u yczaniu. Dlatego, e obci anie to prawa rzeczowe czyli u ytkowanie wieczyste,
słu ebno i hipoteka. Ustawa wymienia dwie formy umów obligacyjnych tj. wynajmowanie
i wydzier awianie. Dlatego te nie s uj te zasady dotycz ce u yczania.
Radca prawny J. Półtorak stwierdził, e uwagi, które wcze niej padły s jak najbardziej
słuszne. Jednak pogl d jakoby u ytkowanie było do ywotnim prawem wydaje si by za
szeroki. Faktem jest, e u ytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa
najpó niej z jej mierci i to jest oczywiste. Nie oznacza jednak, e u ytkowanie nie mo e
by ograniczone czasowo lub w inny sposób np. umow .
Radny Kuberka przypomniał, e projekt powy szej uchwały został zdj ty bez adnej dyskusji.
Dzisiejsza dyskusja wnosi nowe rzeczy i wida , e jest potrzebna.
Przewodnicz cy Rady przypomniał, e w momencie, kiedy na ostatniej sesji była zdj ta
uchwała z porz dku obrad, to mówiono, i wszyscy Radni mog zło y na pi mie w Biurze
Rady propozycje do uchwały. Nikt jednak tego nie zrobił.
Proponuje zdj uchwał z porz dku obrad.
Radca prawny prosi, aby ewentualne uwagi dotycz ce tre ci uchwał pojawiały si
stosunkowo wcze nie.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdj cie z porz dku obrad projektu
uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci oraz ich
wydzier awiania lub wynajmowania na okres dłu szy ni 3 lata.
Rada Miejska jednogło nie ( 20 za) przyj ła wniosek.
Przewodnicz cy Rady prosi aby najdalej do 8 grudnia br. zło y w Biurze Rady propozycje i
uwagi na pi mie do powy szego projektu uchwały.
Radny Hasi ski stwierdził, e ostatnio mówiono, i po zdj ciu uchwały zrodzi si nowy
projekt. Tak si nie stało. W zwi zku z powy szym zdeklarował si , e przygotuje swoje
propozycje.
e)
przyj cia Programu współpracy Miasta i Gminy
prowadz cymi działalno po ytku publicznego na 2006r.,

Pleszew

z podmiotami

Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie przyj cia Programu
współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadz cymi działalno
po ytku
publicznego na 2006r.,
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Rada Miejska poprzez głosowanie, przy 19 głosach za, 1 przeciw przyj ła uchwał nr
XXXV/259/2005 w sprawie przyj cia Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew
z podmiotami prowadz cymi działalno po ytku publicznego na 2006r.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Radny Hasi ski stwierdził, e program ten powiela rozwi zania zawarte w poprzednim
programie i oddaje pełnie władzy Burmistrzowi, który o wszystkim decyduje i nie ma adnej
demokracji.
f) ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania,
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie
i sposobu ich pobierania.
Rada Miejska poprzez głosowanie, przy 19 głosach za, 1 wstrzymuj cym si przyj ła uchwał
nr XXXV/260/2005 w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
g)

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków,

Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania cieków,
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymuj cym si przyj ła uchwał
nr XXXV/261/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
h)

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków,

Radny Hasi ski stwierdził, e nie ma adnych materiałów dotycz cych wyników i zysków
PK. Prosi o przygotowanie szczegółowego rozliczenia na pi mie.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał
zaopatrzenie w wod i odprowadzanie cieków.

w sprawie taryf za zbiorowe

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 1 przeciw, 3 wstrzymuj cych si
przyj ła uchwał nr XXXV/262/2005 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod
i odprowadzanie cieków. Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
i) regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług lat, za
warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmin Pleszew na rok 2006,
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Radny Hasi ski nadal uwa a, e dodatki s za niskie. Sformułowania „do” s nie do
przyj cia. Oznaczaj dowolno i mog by przyznawane na poziomie ni szym ni te
graniczne. Powinny by zmienione na konkretne kwoty.
Przewodnicz cy Rady pyta z jakiego okresu ma by iloczyn etatu, o którym pisze si w
uchwale.
Z – ca Burmistrza wyja nił, e iloczyn ma by za dany miesi c, w którym dodatek jest
wyliczany. Przy niektórych dodatkach pojawia si okre lenie „do” poniewa np. dodatek
motywacyjny jest uznaniowy i musi by pozostawiona dowolno dyrektorom szkół.
Przypomniał, e zgodnie z ustaw od ubiegłego roku jest obowi zek uzgodnienia regulaminu
ze zwi zkami zawodowymi. Takie uzgodnienia si odbyły.
Radny Hasi ski stwierdził, e nie ma uwag je li chodzi o sformułowanie „do” przy dodatkach
motywacyjnych. Chodzi mu o dodatki funkcyjne i za uci liwe warunki pracy.
Z – ca Burmistrza poinformował, e zwi zki zawodowe dodatku funkcyjnego nie
kwestionowały. W poprzednich latach była wymagana tylko opinia zwi zków a w tym,
wypracowanie consensusu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nie ma zmian w przypadku
dodatku funkcyjnego poniewa widełki s na tyle pojemne, e mo na si w nich swobodnie
porusza . Je li chodzi np. o funkcje opiekuna sta u, to niektórzy bardzo si przykładaj do
opieki nad sta yst a inni mniej. St d gradacja dodatku.
Przewodnicz cy Rady podsumowuj c stwierdził, e jest wniosek radnego Hasi skiego aby
skre li słowo „do” i wpisa stawki.
Burmistrz stwierdził, e skre laj c słowo „do” nie b dzie wiadomo jakie b d obci enia
finansowe.
Radny Nawrocki uwa a, e nic si nie stanie je li uchwał t zdejmie si z porz dku obrad i
przyjmie na kolejnej sesji. W mi dzyczasie kierownik BOSS przygotuje stosowne wyliczenia.
Radny Kuberka stwierdził, e niezrozumiałym jest dla niego fakt,
stanowi cy nie mo e zmieni tego regulaminu.

e Rada jako organ

Radny Borkowski stwierdził, e na Komisjach nikt nie wnosił do regulaminu adnych uwag
ani poprawek. Dyskusja dopiero jest prowadzona na sesji. Zastanawia si po co w takim razie
s Komisje.
Radny Grobys proponuje aby nie ustala dolnej granicy.
Z – ca Burmistrza stwierdził, e mówi si aby da jak najwi cej samodzielno ci dyrektorom
szkół a tymczasem próbuje si j ograniczy .
Radny Hasi ski stwierdził, e jest dla niego nie do przyj cia aby za klasy ł czone była
dowolno w dodatku. Przecie jest to wynagrodzenie za prac w warunkach utrudnionych i
musi to by wycenione.
Z – ca Burmistrza stwierdził,
zró nicowanie.

e ł czone klasy s

w ró nych wielko ciach i st d
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Radna Kału na uwa a, e z cał pewno ci dodatek motywacyjny musi by zró nicowany.
Jest to wymóg Pa stwowej Inspekcji Pracy. Je li s zró nicowane dodatki za warunki pracy
to musz by sformułowane odpowiednie kryteria.
Przewodnicz cy Rady stwierdził, e w powy szej kwestii dyrektorzy szkół powinni mie
odpowiednie regulaminy.
Radny Jakóbczak uwa a, e mo na by było ustali dolna granice.
Radny Nowicki stwierdził, e chciałby usłysze wypowied kierownik BOSS w tej sprawie.
Radny Borkowski stwierdził, e w ka dej szkole taki regulamin jest, mówi cy o tym za co
mo na podwy szy itd.
Kierownik BOSS poinformowała, e zrobiła wst pne wyliczenia gdyby wszyscy dyrektorzy
dali opiekunom sta u najwy sz stawk tj. 50 zł. Zwi kszyłby si wydatek w bud ecie
wówczas o 7. 920zł. Wg niej je li miałaby by ustanowiona dolna granica to powinna by na
poziomie ubiegłorocznym tj. 30zł. Odnosz c si do sprawy dodatków funkcyjnych
poinformowała, e ka da szkoła ma swoje wewn trzne regulaminy.
Z – ca Burmistrza proponuje aby w § 9 pkt 1 ppkt 2 wprowadzi widełki od 30 do 50zł.
Radny Hasi ski odnosz c si do § 11 proponuje aby przygotowa aneks do regulaminu i
przedstawi go na nast pnej sesji.
Przewodnicz cy Rady ogłosił 15 min przerwy.
Radny Borkowski stwierdził, e po burzliwej dyskusji w czasie przerwy ustalono aby § 11
pozostawi bez zmian. Ma to na celu pozostawienie dyrektorom jak najwi kszej
samodzielno ci. Proponuje si w § 9 pkt 1 ppkt2 wpisa od 30 do 50zł.
Radny Hasi ski stwierdził, e wypowiedzi Radnego nie jest usatysfakcjonowany. Stwierdził,
ze w czasie przerwy usłyszał wyja nienia, które w pewnym sensie go uspokoiły. Nie wie
tylko czy s one prawdziwe. Usłyszał, e dojdzie do spotkania dyrektorów, na którym
wypracuj wewn trzny regulamin wypłacania tych kwot, e jednak jakie ramy tych
dodatków b d . Stwierdził, e b dzie głosował za je li b dzie wprowadzony aneks po
uzgodnieniach dyrektorów.
Przewodnicz cy Rady stwierdził, e odb dzie si spotkanie dyrektorów szkół z kierownik
BOSS na którym zostan ustalone kryteria.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania
i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług lat, za warunki pracy oraz dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gmin Pleszew na rok 2006 z poprawk naniesion w § 9 pkt 1 ppkt2.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/263/2005 w sprawie
regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysług lat, za warunki
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pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gmin Pleszew na rok 2006.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu
j)

w szkołach

wykazu wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego 2005.,

Skarbnik przypomniał, e w pierwotnym projekcie uchwały był uj ty tylko jeden wydatek
niewygasaj cy tj. Rewitalizacja Plant w Pleszewie. W zwi zku z tym, i nie wpłyn ła adna
oferta na mał architektur w Rynku proponuje si w powy szej uchwale umie ci jeszcze
jeden niewygasajacy wydatek tj. Przebudowa –modernizacja Rynku miejskiego w Pleszewie
w kwocie 210.000zł. z terminem realizacji do ko ca czerwca 2006r. Podkre lił, e nie ma to
zwi zku ze zmianami, które były zaproponowane do bud etu. Zarówno rewitalizacja Plant jak
i modernizacja Rynku s w aktualnie obowi zuj cym bud ecie.
Radny Nawrocki pyta Przewodnicz cego kiedy planuje uchwalenie bud etu na 2006r.
Przewodnicz cy Rady wyja nił, e kolejn sesj planuje na 29 grudnia br.
Radny Hasi ski stwierdził, e ma zastrze enia do rewitalizacji plant. Jest przeciwny budowie
wigwamu.
Radny Pisarski równie jest przeciwko budowie wigwamu.
Radny Kuberka stwierdził, e na Komisji Zdrowia dowiedział si , e konserwator nie wyraził
zgody na budow wigwamu.
Burmistrz stwierdził, e temat rewitalizacji Plant jest w projekcie bud etu w zwi zku z czym
nie ma powodu aby dzisiaj tego nie głosowa . Poinformował, e były dwa wariant je li
chodzi o miejsce budowy wigwamu. W miejscu, w którym pierwotnie chciano wybudowa
wigwam konserwator przyrody rzeczywi cie nie wyraził zgody, ale jest jeszcze drugie
miejsce. Podkre lił, e plan rewitalizacji plant jest zupełnie czym innym ni plan budowy
obiektu sportowo rekreacyjnego. Przypomniał, e wszyscy Radni zostali poinformowani o
prezentacji dotycz cej rewitalizacji plant. Z Radnych przybył na to spotkanie tylko Radny
ychlewicz.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasaj z upływem roku bud etowego 2005.wraz z autopoprawk przedstawion przez
Skarbnika.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 5 przeciw, 4 wsztrzymuj cych sie
przyj ła uchwał nr XXXV/264/2005 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasaj
z upływem roku bud etowego 2005.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
k) upowa nienia Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania
niektórych czynno ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew,
Radny Kuberka stwierdził,
odpowiada Burmistrz

e nie mo e by tak, i za wykonanie powy szej uchwały
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Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie upowa nienia
Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Pleszewie do wykonywania niektórych czynno ci
z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, wraz z poprawk § 2, w
którym wykonanie uchwały powierza si Przewodnicz cemu Rady Miejskiej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymuj cym si przyj ła uchwał
nr XXXV/265/2005 w sprawie upowa nienia Przewodnicz cego Rady Miejskiej w Pleszewie
do wykonywania niektórych czynno ci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
i Gminy Pleszew.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Radny Pisarski wnosi aby Przewodnicz cy Rady przedstawił ustalony limit Burmistrzowi na
najbli szych posiedzeniach Komisji.
Przewodnicz cy Rady stwierdził, e kwestie ustalenia limitu Burmistrzowi omówi z
Przewodnicz cymi Klubów, którzy przeka informacje Radnym.
l) trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud etu Miasta i Gminy dla niepublicznych
placówek o wiatowych,
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z bud etu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek o wiatowych.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymuj cym si przyj ła uchwał
nr XXXV/266/2005 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z bud etu Miasta
i Gminy dla niepublicznych placówek o wiatowych.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
m) obni enia redniej ceny sprzeda y drewna do celów wymiaru podatku le nego na
rok 2006
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie obni enia redniej ceny
sprzeda y drewna do celów wymiaru podatku le nego na rok 2006.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/267/2005 w sprawie obni enia
redniej ceny sprzeda y drewna do celów wymiaru podatku le nego na rok 2006.
n)

okre lenia wysoko ci rocznych stawek podatku od rodków transportowych

Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie okre lenia wysoko ci
rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/268/2005 w sprawie
okre lenia wysoko ci rocznych stawek podatku od rodków transportowych.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
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o)

podatku od posiadania psów,

Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie podatku od posiadania
psów.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/269/2005 w sprawie podatku
od posiadania psów.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
p) zmiany uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada
2004r. w sprawie ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
Przewodnicz cy Rady poddał pod głosowanie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
Rada Miejska jednogło nie (20za) przyj ła uchwał nr XXXV/270/2005 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIV/160/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie
ustalenia wzorów informacji oraz deklaracji podatkowych.
Uchwała stanowi zał cznik do protokółu.
Do pkt 9.

Sprawy ró ne

Przewodnicz cy Rady prosi Przewodnicz cych Klubów i Przewodnicz cych Komisji aby do
8 grudnia do Biura Rady zło yli propozycje do planu pracy Rady Miejskiej na 2006r. jak
równie plany pracy poszczególnych Komisji. Poinformował, e na 29 grudnia br. planuje
zwoła sesj bud etow . Przypomniał, e do 31 grudnia br. do redakcji gazet lokalnych
mo na zgłasza kandydatury osób do tytułu Człowiek Roku.
Radna Kału na zastanawia si czy o Plantach nie mo na pomy le inaczej, aby na siebie
zarabiały. Uwa a, e powinno si poszuka jakiego podmiotu, który zainwestowałby w
Planty i pó niej czerpał zyski. Uwa a, e Radni, w tym równie ona powinni inaczej
pracowa na komisjach. Ma wyrzuty sumienia, e Radni s drodzy w utrzymaniu a wida na
sesjach, i na Komisjach słabo si pracuje.
Radny Grobys popiera głos Radnej Kału nej odno nie pracy Radnych na Komisjach. Uwa a,
ze Komisje resortowe powinny wypracowa stanowisko w danej sprawie i przedstawi je na
sesji. Z pewno ci skróciłoby to czas obrad sesji. Apeluje do Przewodnicz cych Komisji aby
zwołali posiedzenia i przekazali wnioski w sprawie bud etu na 2006r. do 15-18 grudnia.
Radny ychlewicz stwierdził, e chciałby aby Radni dostali koncepcje u ywania
zrewitalizowanych plant przez społecze stwo.
Radca prawny – odnosz c si do sprawy stypendiów wyja nił, ze stypendia szkolne mog
by przyznawane zgodnie z ustaw o systemie o wiaty za okres od wrze nia do czerwca.
Mog by przyznawane tylko i wył cznie na podstawie wniosków składanych do 15 wrze nia
danego roku, ewentualnie z urz du. Zarówno wtedy kiedy b d to stypendia w formie
pokrycia kosztów zaj edukacyjnych czy w formie rzeczowej, a tak e w formie pieni nej
mo e by przyznawane za okres od wrze nia do czerwca. Za lipiec i sierpie wypłaty
stypendium by nie mo e. Ponadto stwierdził, e zgodnie z art. 90 ustawy je eli nie s
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mo liwe stypendia w formie pokrycia kosztów zaj edukacyjnych czy w formie rzeczowej to
wtedy mo liwe jest stypendium w formie pieni nej.
Wyszedł Radny Wajsnis. Jest 19 Radnych.
Radny Grobys pyta czy jest wykaz rzeczy, które mo na pokry ze stypendium.
Radca prawny stwierdził, e wg jego wiedzy takiego wykazu nie ma.
Burmistrz przypomniał, e uchwała w sprawie przyznawania stypendium została podj ta w
kwietniu. Opublikowano j dopiero w czerwcu a wi c nie było innej mo liwo ci ni
wypłacenie w formie gotówkowej. Pyta radcy prawnego czy mo na obecnie wypłaci
stypendium w gotówce je li kto nie przedstawi rachunku.
Radca prawny wyja nił, e bez okazania rachunku nie, poniewa nie ma tu adnej szczególnej
sytuacji.
Radny Nowicki zastanawia si jak biedni ludzie maj przedstawi rachunek gdy nie maj
pieni dzy.
Przewodnicz cy Rady proponuje na nast pn sesje przygotowa stanowisko Rady w sprawie
uregulowanie przyznawania stypendiów.
Kierownik BOSS wyja niła, e je li jest sytuacja, e rodzice nie maj rachunków to wówczas
mog zaliczkowa , pobra pieni dze i kupi co na rachunek. Ponadto w jednej z ksi garni
mo na sobie wybra ksi ki na rachunek, który przedstawia si w BOSS i po zapłaceniu
odbiera si te ksi ki.
Radny Kuberka stwierdził, e skoro gmina daje pieni dze z własnych rodków to powinna
mie mo liwo ich przyznawania na zasadach jakie uwa a za słuszne.
Radny Pisarski odnosz c si do sprawy rewitalizacji Plant uwa a, e powinno si kogo
znale kto b dzie miał inn koncepcj na ich zagospodarowanie. Przypomniał, e głosował
przeciwko, poniewa nie została przedstawiona koncepcja zagospodarowania tego terenu. Jest
tylko wrysowany wigwam. Uwa a, e pieni dze, które b d zainwestowane b d wyrzucone
w błoto.
Radny ychlewicz zgadza si z radc , e stypendia nie mog by wypłacane za miesi c lipiec
i sierpie . Pyta czy mo na uzna rachunki za te miesi ce skoro najwi ksze zakupy rzeczy
potrzebnych do szkół odbywaj si wła nie w tym czasie. Odnosz c si do sprawy Plant
wnioskuje aby omówi koncepcje wykorzystanie tego terenu.
Radca prawny stwierdził, e je li Rada przeznaczy rodki z bud etu gminy na stypendia to
zasady okre lone ustaw musz by zachowane. Proponuje przygotowa odpowiednie
materiały na wła ciwa Komisj i podyskutowa jaka jest procedura, jakie s zasady.
Przewodnicz cy Rady proponuj aby tym tematem zaj ła si Komisja O wiaty a pó niej
Komisja Bud etu.

19

Burmistrz odnosz c si do pro by Radnego Hasi skiego w sprawie udost pnienia materiałów
dotycz cych taryf na wody i cieki poinformował, e takie materiały otrzymali
Przewodnicz cy Klubów. W zwi zku z wcze niejszymi wnioskami o udost pnienie przez
firm Marbut umowy z wła cicielami stwierdził, e urz d otrzymał pewne fragmenty aktów
notarialnych i osoby zainteresowane mog si z nimi zapozna w wydziale GGR.
Radny Mariusz Sitnicki odnosz c si do danych Pk stwierdził, e otrzymali je
Przewodnicz cy Klubów. Uwa a, e dobrym zwyczajem byłoby aby dostawali materiały
wszyscy Radni. Podkre lił, e Radni Forum Młodych Platformy Obywatelskiej nie s
członkami adnego Klubu. Nie widzi powodu dla którego maj nie dostawa takich
materiałów.
Radny Klak stwierdził, e materiały otrzymał ale nie takie, które pozwoliłyby oceni sytuacj
finansowa czy ekonomiczn PK.
Burmistrz poinformował, e materiały, takie jak przewiduje ustawa otrzymał Radny Klak.
Podkre lił, e je eli s jakie inne dania to materiały zostan przygotowane. Odnosz c si
do wypowiedzi Radnego Sitnickiego stwierdził, e Radni dostali informacj , i materiały s
do wgl du w Biurze Rady.
Radny Sitnicki stwierdził, e jest istotna ró nica mi dzy wgl dem a dostarczeniem
materiałów. Prosi o dostarczanie tego typu informacji a nie udost pnianie do wgl du.
Na tym obrady XXXV sesji zako czono.

Protokółowała;
Małgorzata Szkudlarz

Przewodnicz cy Rady Miejskiej:
Mieczysław Kołtuniewski.
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