Protokół nr I/2006
z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 listopada 2006r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1350.

Obecni:
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu.

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.

Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu.
Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu.
Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 4 protokółu,
Przedstawiciele prasy,
Michał Karalus – Starosta Pleszewski

Otwarcia I Sesji V kadencji zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, jako
najstarszy wiekiem dokonał Radny Senior Tadeusz Woźny. Zapewnił, że dołoży starań aby
obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. Powitał przybyłych na sesję nowo
wybranych radnych oraz wszystkich zaproszonych gości. Zgodnie z doręczonym przez
zwołującego sesję Przewodniczącego poprzedniej kadencji Rady Miejskiej Pana Mieczysława
Kołuniewskiego przystąpił do ceremonii złożenia ślubowania przez radnych.
T. Żychlewicz przypomniał, że w Polsce obowiązuje żałoba narodowa. Prosi aby uczcić
minutą ciszy zmarłych górników.
Po wyrażeniu zgody przez Radnego Seniora uczczono minutą ciszy zmarłych górników.
Radny Senior poprosił najmłodszego wiekiem radnego Arura Chołody o odczytanie z imienia
i nazwiska wszystkich obecnych radnych, którzy w celu wyrażenia woli złożenia ślubowania
wypowiadają słowo: „ślubują”. Po słowie „ślubuję” każdy z radnych może dodać słowa: „Tak
mi dopomóż Bóg”. Poprosił wszystkich o powstanie. Następnie odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i mieszkańców”.
Ślubowanie złożyło 19 radnych obecnych na sesji w następującej kolejności: Chołody Artur,
Dryjański Dariusz, Grala-Kałużna Adela, Grobys Włodzimierz, Hasiński Piotr, Kaczmarek
Błażej, Klak Tomasz, Kołtuniewski Mieczysław, Korzeniewska Jolanta, Kowcuń Eryk,
Kuberka Tomasz, Nawrocki Zbigniew, Ptak Jan, Sitnicki Marcin, Skowroński Czesław, Suska
Marian, Wajsnis Olgierd, Woźny Tadeusz, Żychlewicz Tadeusz.
Radny Senior stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady
Miejskiej w Pleszewie. Stwierdził, że na 20 radnych Rady Miejskiej, obecnych na sesji jest 19
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radnych wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Przypomniał, że porządek dzisiejszej sesji został doręczony radnym. Z uwagi na fakt, że do
dnia dzisiejszego nie zostały ogłoszone wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów,
co jest warunkiem niezbędnym do złożenia ślubowania, prosi o przegłosowanie zdjęcia
z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu 7 tj. „Złożenie ślubowania przez Burmistrza”.
Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 tj. „Złożenie
ślubowania przez Burmistrza”.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła wniosek.
Radny Sitnicki stwierdził, że zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej punktem każdej sesji są
interpelacje. Pyta dlaczego takiego punktu nie ma porządku obrad.
Radny Senior stwierdził, że takiego punktu nie będzie ponieważ jest to I sesja, nijako
uroczysta. Pyta czy są jeszcze inne uwagi do porządku obrad.
Radny Sitnicki wnosi o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Interpelacje radnych”.
Radny Senior poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie punktu „Interpelacje radnych”
do porządku obrad dzisiejszej sesji.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 8 głosach za, 11 przeciw wniosek odrzuciła.
Radny Sitnicki stwierdził, że regulamin Rady Miejskiej mówi, że na każdej sesji są
interpelacje. Prosi o wyjaśnienie dlaczego akurat na tej sesji nie ma. Przecież nie jest to sesja
uroczysta.
Radny Senior uważa, że na I sesji nie powinno być takiego punktu. Ponadto zostało to już
poddane głosowaniu.
Rada Miejska poprze głosowanie przy 11 głosach za, 8 przeciw przyjęła następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie quorum.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- podjecie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wybór z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- podjęcie uchwały w sprawie wyboru z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7. Sprawy różne.
Do pkt 4 Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Senior poinformował, że zgodnie z ustawą samorządową wybory Przewodniczącego
Rady Gminy są tajne. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcje
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
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Radny Wajsnis zgłosił kandydaturę radnego Kołtuniewskiego na funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Radny Kołtuniewski wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Kaczmarek zgłosił kandydaturę radnego Sitnickiego na funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej.
Radny Sitnicki wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Senior w wyniku braku dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1wstrzymującym się zamknęła listę
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Radny Chołody zgłosił radnego Kowcunia na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Dryjański zgłosił radnego Ptaka na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Żychlewicz zgłosił radnego Kaczmarka na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radna Kałużna zgłosiła radnego Nawrockiego na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Wajsnis zgłosił radnego Grobysa na członka Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów na członków Komisji
Skrutacyjnej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 2 wstrzymujących się zamknęła listę
kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej.
Wszyscy zgłoszeni radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior zaproponował aby wszyscy zgłoszeni kandydaci brali udział w pracach komisji.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 2 wstrzymujących się propozycję
przyjęła.
Radny Senior ogłosił 15 min przerwy w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania
kart do głosowania.
Po przerwie na sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnego Klaka.
Radny Senior wznowił obrady sesji. Poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
o przedstawienie zasad głosowania.
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Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami
głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przypomniał, że zgłoszono dwóch
kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. W kratce obok jednego nazwiska
należy postawić znak x. Pyta czy radni akceptują przedstawione zasady.
Rada Miejska jednogłośnie (18) za przyjęła przedstawione zasady głosowania.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytuje w kolejności alfabetycznej
obecnych radnych z imienia i nazwiska, którzy podchodzą i wrzucają do urny karty do
głosowania. Karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowią
załącznik nr 5 do protokołu.
Na sali znajduje się 19 radnych. Wrócił radny Klak.
Dla uniknięcia zarzutu braku tajności, skreślenia dokonywane są na kartach za przygotowaną
osłoną.
Radny Senior po głosowaniu ogłosił 15 min. przerwy aby Komisja Skrutacyjna obliczyła
wyniki głosowania i przygotowała protokół z głosowania.
Radny Senior wznawiając obrady po przerwie poprosił Radnego Grobysa Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z wyborów Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania
w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został radny Mieczysław
Kołtuniewski. Powyższy protokół stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Senior pogratulował wybranemu Przewodniczącemu Rady wyboru i życzył owocnej
pracy. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw podjęła uchwałę nr I/1/2006
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
Radny Senior poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej Mieczysława Kołtuniewskiego
o dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Rady przejmując prowadzenie obrad sesji podziękował za wybór na
stanowisko Przewodniczącego Rady. Następnie przeszedł do kolejnego punktu porządku
obrad.

Do pkt 5 Wybór z-ców Przewodniczącego Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady zgłosił na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie
radnego Wajsnisa. Następnie poprosił o zgłaszanie kolejnych kandydatów.
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Radny Nawrocki zgłosił radnego Klaka na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Pleszewie.
Zarówno radny Wajsnis jak i radny Klak wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady w wyniku braku dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatów.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 2 wstrzymujących się zamknęła listę
kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady zaproponował aby Komisja Skrutacyjna wybrana do wyboru
Przewodniczącego Rady brała udział w pracach związanych z wyborem
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła wniosek.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwy w celu przygotowania przez Komisję
Skrutacyjną kart do głosowania.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał radnych z zasadami
głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypomniał, że zgłoszono dwóch
kandydatów na w/w funkcję. W kratce obok nazwiska należy postawić znak x. Podkreślił, że
głosować można na jednego albo na obydwóch kandydatów. Pyta czy radni akceptują
przedstawione zasady.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła przedstawione zasady głosowania.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytuje w kolejności alfabetycznej
obecnych radnych z imienia i nazwiska, którzy podchodzą i wrzucają do urny karty do
głosowania. Dla uniknięcia zarzutu braku tajności skreślenia dokonywane są na kartach za
przygotowaną osłoną. Karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Pleszewie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady po głosowaniu ogłosił 15 min. przerwy aby Komisja Skrutacyjna
obliczyła wyniki głosowania i przygotowała protokół z głosowania.
Przewodniczący Rady wznawiając obrady po przerwie poprosił Radnego Grobysa
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie protokołu z wyborów
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił radcę prawnego o opinię
prawną w sprawie ilości ważnie oddanych głosów w wyborach na Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej przez Radę składającą się z 18 radnych.
K. Głuchow poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy
wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
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W przypadku głosowania, w którym bierze udział 19 radnych wystarczy 10 ważnie oddanych
głosów aby wyłonić wiceprzewodniczącego.
Burmistrz poprosił również Kierownika Wydziału prawnego o opinię prawną w tej sprawie.
Kierownik Wydziału Prawnego potwierdził opinię, którą przedstawił radca prawny.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z glosowania
w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie, którymi zostali radny
Tomasz Klak i radny Olgierd Wajsnis. Powyższy protokół stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Przewodniczący Rady pogratulował wybranym Wiceprzewodniczącym Rady wyboru i życzył
owocnej pracy.

Do pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Na sali znajduje sie18 radnych. Nie ma radnego Kowcunia.
Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek o zrzeczenie się mandatu radnego złożył
radny Czesław Skowroński. W związku z powyższym zaproponował rozszerzenie punktu 6
o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wygaśniecie mandatu radnego Czesława
Skowrońskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się przyjęła
wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Mariana Adamka.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr I/3/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
Na sali znajduje się 19 radnych. Wrócił radny Kowcuń.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu
radnego Czesława Skowrońskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr I/4/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.

Do pkt 7. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w ciągu
30 dni od dnia wyboru wszyscy radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe do Biura Rady.
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Prosi również o złożenie do Biura Rady informacji dotyczącej tworzenia klubów radnych.
Informacja ta będzie przedstawiona na kolejnej sesji, którą przewiduje w ciągu 8-9
najbliższych dni.
Radny Żychlewicz zgłosił powstanie Klubu Radnych Razem dla Pleszewa, którego będzie
przewodniczącym. Stosowne pismo w tej sprawie przekaże. Prosi o dostarczenie wszystkim
radnym Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta. Prosi również o dostarczenie do
kompletu protokołu z ostatniej sesji poprzedniej kadencji. Prosi aby wypowiedzi radnych
dostarczane na piśmie były faktycznym załącznikiem do protokołu a nie tylko informacją, że
stanowią załącznik do protokołu. Chodzi o te protokoły, które będą nam przekazywane, aby
były z pełnymi załącznikami, ze wszystkimi wypowiedziami radnych bo do tego czasu tak nie
było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się
w Biurze Rady.
Radny Żychlewicz stwierdził, że do Niemiec chce teraz jechać Danuta Sokołowska i jej brat,
którzy od 10 lat przyjmują gości z Niemiec. Sokołowscy zgłaszają nam problemy i trudności
związane z tym wyjazdem. Dlatego też prosi o interwencję Przewodniczącego Rady w tej
sprawie. Stwierdził, że sukces zdobyty nieuczciwymi sposobami nie potrwa długo. Ten co
wjechał na salę na białym koniu musi się bardzo pilnować bo to nie był jego koń i może go
szybko z siodła zrzucić. Nie chciałby aby w tej kadencji ktokolwiek manipulował ludźmi
i egoistycznie wykorzystywał ich dobrą wolę dla swoich celów osobistych. Uważa, że
większość radnych ma wysoki stopień inteligencji i nie pozwoli sobie na to. Wielu radnych
jest pełnych inwencji, ma dobre pomysły, otwarty i przestronny umysł. Pozwólmy im te
zalety wykorzystać dla pracy społeczeństwa. Nie hamujmy ich dobrych inicjatyw tylko
dlatego, że nie są naszymi inicjatywami lub ze strachu, że mogą być lepsi od nas, że mogą
zagrozić pozycji jaką osiągneliśmy i utrwaliliśmy sobie. Nie niszczmy indywidualnej
inicjatywy radnych.
Przewodniczacy Rady stwierdził, że jeżeli każdy weźmie te słowa do serca, również ten który
je wypowiadał, to Rada będzie dobrze pracowała.
Radny Hasiński przypomniał, że w listopadzie 2003r. Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie wystosowania apelu do radnych w Polsce o przeznaczenie części diet na Fundację
Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. O tej sprawie może nie wszyscy wiedzą,
gdyż w różnych materiałach opracowanych przez urząd nie było żadnej wzmianki na ten
temat. Nie było ani w książce, ani w broszurze wydanej z okazji dni papieskich jak i w
ostatnim materiale na zakończenie kadencji. Nie wie dlaczego akurat ten fakt się przemilcza.
Apeluje do radnych o przeznaczenie części diet na Fundacje Episkopatu Polski. Ma nadzieje,
że w tej kadencji radni będą bardziej skorzy. Ma nadzieje, ze rzecz będzie polegała nie tylko
na werbalnym czy okazjonalnym wyrażaniu przywiązania i uczuć do Jana Pawła II ale
również w sposób finansowy zostanie wsparta ta Fundacja. Przypomniał, że Fundacja została
powołana jeszcze za życia Jana Pawła II i jednym z jej głównych celów jest wspieranie
ubogiej młodzieży z małych ośrodków miejskich i wsi poprzez stypendia. Ma nadzieje, że
Pleszew miasto papieski pokaże, że rzeczywiście jest miastem papieskim i radni przekażą na
ten cel część diet.
Radny Sitnicki stwierdził, że dzisiaj zmaterializowała się nijako koalicja, która ma rządzić
naszym miastem przez najbliższe 4 lata, a mianowicie koalicja TMP, SLD i PiS. Czy będzie

7

to trwała koalicja, to czas pokaże. Przypomniał, że 4 lata temu był w podobnej sytuacji jak
radny Klak czy radny Nawrocki. Również mu się wydawało, że ta współpraca może wiele dać
dla miasta. Dziś jest przekonany, że każdemu komu zależy na daleko idących zmianach w
tym mieście, a nie tylko na sprawowanych funkcjach, to trudno mu będzie w tej grupie
wytrzymać. Jest ciekaw ile ta koalicja wytrwa. Dziwi się, że to akurat te osoby znalazły się po
tamtej stronie. To właśnie radny Nawrocki i radny Klak byli w grupie radnych, którzy 4 lata
temu najgłośniej krzyczeli na mnie, oskarżając mnie, że oto nastąpiła jakaś zdrada stanu.
Dzisiaj front się zmienił i również zdania pewnych osób się zmieniły. Może prawdą jest, że
tylko krowa nie zmienia poglądów, ale myśli też że punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia. Życzy wielu owocnych decyzji i uchwał. Ma nadzieje, że głos opozycji, w tym
również jego, nie będzie pomijany i również ich pomysły będą wykorzystywane.
Przewodniczący Rady uważa, że radny Sitnicki zbyt wcześnie osądza koalicję. Przypomniał,
że zaproponował aby wszyscy na tej sali dołożyli starań i wspólnie pracowali.
Radny Nawrocki uważa, że najlepszą oceną dla jego działalności jest ocena wyborców, dzięki
której uzyskał poparcie już V kadencje, a nie ocena radnego Sitnickiego. Co on robił 4 lata
temu nie będzie komentował. Podkreślił, że nie jest członkiem PiS. To, że był na kilku
spotkaniach nie oznacza wcale, że złożył deklarację.
Radny Klak stwierdził, że uwagi radnego Sitnickiego co do sytuacji sprzed 4 lat zostawia bez
komentarza gdyż nie będzie się zniżał do tego poziomu komentowania. Stwierdził, że nie ma
żadnej koalicji między PiS a TMP czy SLD. Podkreślił, że jest członkiem kluby 5osobowego, który tworzy PiS i Forum Samorządowe. Fakt ten zostanie zgłoszony na
najbliższej sesji. Zwracając się do radnego Sitnickiego stwierdził, że przedstawiciele jego
partii w rządzie Jarosława Kaczyńskiego też są w prezydium.
Burmistrz ma wrażenie, że wypowiedź radnego Sitnickiego jest próbą wytłumaczenia się co
zrobiono 4 lata temu. Może jakiś wstyd, żal. Stwierdził, że chciałby wszystkich obecnych na
tej sali zaprosić do wspólnego budowania wielkiego Pleszewa. Drobne rzeczy zostawmy na
boku, przedyskutujmy to, co jest najważniejsze i głosujmy. Niezależnie czy ktoś jest z jednej
czy z drugiej partii, miejmy jeden wspólny cel, zróbmy coś dobrego dla Pleszewa aby
pokazać mieszkańcom, że godnie wybrali swoich reprezentantów.
Radny Sitnicki w pełni zgadza się aby współpraca była dla dobra miasta i aby wszyscy
współpracowali. Chodzi jednak o to, aby za pięknymi słowami, które Burmistrz powiedział
szły czyny. Dobrze wszyscy wiemy jaka jest współpraca w radzie, na czym polega rozdział
chociażby miejsc przewodniczących komisji. Jest to ściśle według linii my i wy. Zawsze tak
było. W powiecie tak nie jest. Tam można współpracować. Chodzi o to, aby również tutaj ta
współpraca mogła mieć miejsce, a nie jak przez ostatnie 4 lata, że jej w ogóle nie było i to
głównie z racji Burmistrza i jego cech charakterologicznych. Odnosząc się do wypowiedzi
radnego Klaka życzy mu aby z równym pietyzmem przestrzegał i wyszukiwał braku
przecinka w budżecie tak, jak było do tej pory. Jest ciekaw czy ta aktywność się utrzyma.
Radny Klak stwierdził, że może obiecać, że będzie jeszcze bardziej aktywny i będzie się
doszukiwał przecinków, a nawet kropek.
Radny Grobys odnosząc się do radnego Sitnickiego stwierdził, że był on jako jedyny
z opozycji do końca przewodniczącym komisji.
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Przewodniczący Rady podziękował radnemu Seniorowi za prowadzenie I części obrad
dzisiejszej sesji.

Na tym posiedzenie I Sesji Rady Miejskiej zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Małgorzata Szkudlarz

Mieczysław Kołtuniewski
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Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej.
Załącznik nr 2 – lista obecności sołtysów.
Załącznik nr 3 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli.
Załącznik nr 4 – lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 5 - karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej (19 szt.)
Załącznik nr 6 – protokół z głosowania w wyborach na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Załącznik nr 7 - uchwała nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Załącznik nr 8 - karty do głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Pleszewie (19 szt.).
Załącznik nr 9 - protokół z glosowania w wyborach na Wiceprzewodniczących Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Załącznik nr 10 - uchwała nr I/3/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (M. Adamka).
Załącznik nr 11 -

uchwała nr I/4/2006 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego (Cz.

Skowrońskiego).
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