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Protokół nr IV/2007 
z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18  stycznia  2007r.  

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 
 

 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1515. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu. 
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 4 protokółu, 
4. Florian Czajczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
5. Dorota Czaplicka – Wicestarosta. 
6. Tadeusz Rak – Pleszewska Izba Gospodarcza 
7. Krzysztof Szac – Radny Rady Powiatu 
8. Krystian Klak – Radny Rady Powiatu 
9. Janusz Lewandowski – Dyrektor ZSP nr 1 
10. Grzegorz Jenerowicz – Dyrektor ZSP nr 3 
11. Stanisław Ciernik – radny Rady Miejskiej w Pleszewie IV kadencji 
12. Przedstawiciele prasy, 
 
 
 
 
Otwarcia IV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który stwierdził, 
Ŝe na sali znajduje się 18 Radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek obrad.  
Zaproponował umieszczenie w pkt 7 lit „a” porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała ta jest związana z propozycją 
dofinansowania zakupu inwestycyjnego w postaci kardiomonitora przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. T. Drobnika w Pleszewie Automatycznie zmianie 
ulegnie numeracja kolejnych uchwał. 
 
Radny Grobys proponuje wprowadzenie do porządku obrad punktu-zatwierdzenie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe wprowadzanie nowego punktu jest zbyteczne. 
Zatwierdzenie planu Komisji Rewizyjnej nastąpi w pkt 6 tj. Informacja o przedłoŜeniu 
planów pracy przez Komisje Rady Miejskiej. 
 
Radny Hasiński pyta czy dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Pleszewie teŜ 
wymaga dodatkowej uchwały. 
 



 2 

Skarbnik wyjaśniła, Ŝe zgodnie z art. 13 ust 1 pkt 3 ustawy o Policji moŜemy partycypować  
w kosztach inwestycyjnych i nagrodach. W związku z tym nie ma konieczności 
podejmowania dodatkowej uchwały. Wymaga zawarcia porozumienia. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady o umieszczenie  
w porządku obrad uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Pleszewskiemu. Tym samym przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu Nr III /2006 z dnia 27 grudnia 2006r., 
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2006r. 
5. Informacja  Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
6. Informacja o przedłoŜeniu planów pracy przez Komisje Rady Miejskiej. 
7. Podjecie uchwał w sprawie: 
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:  

 
a. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu 
b. budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2007r. 
c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2007 r., 
d. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r., 
e. Zatwierdzenia Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

f. powołania przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Pleszewskiej, 

g. wynagradzania pracowników w niektórych jednostkach organizacyjnych 
gminny,  

h. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

i. zmiany uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 
lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w 
wieczyste uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących 
własność Miasta i Gminy.  

  
9. Interpelacje radnych. 
10. Odpowiedzi na interpelacje.  
11. Sprawy róŜne. 

 
 

 
Do pkt 3  Przyjęcie protokółu Nr III /2006 z dnia 27 grudnia 2006r., 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła protokół Nr III /2006 z dnia 27 grudnia 2006r. 
 
Do pkt 4 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2006r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podjętych w IV kw. 2006r. 
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Do pkt 5 Informacja  Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła informację  Burmistrza o wydanych zarządzeniach 
i ich realizacji.  
 
Do pkt 6 Informacja o przedłoŜeniu planów pracy przez Komisje Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej, który został 
dostarczony wszystkim Radnym. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej, który stanowi 
załącznik nr 5 protokołu. 
 
Przewodniczący Rady podkreślił, Ŝe Rada moŜe zlecić w trakcie roku dodatkowe kontrole. 
Następnie przedstawił plan pracy Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych, który stanowi 
załącznik nr 6 protokołu, plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, który 
stanowi załącznik nr 7 protokołu, plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia, który stanowi załącznik nr 8 protokołu oraz plan 
pracy Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
 
Radni do przedstawionych planów pracy Komisji Rady Miejskiej nie wnieśli Ŝadnych uwag. 
 
 
Do pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu . 
 
Rada Miejska jednogłośnie (18 za) podjęła uchwałę nr IV/21/2007 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu . Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokółu. 
 
 
b. budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2007r. 
 
Radny Kowcuń Przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych przedstawił opinię 
komisji w sprawie projektu budŜetu MiG Pleszew na 2007r. Zgodnie z procedurą uchwalania 
budŜetu w dniu 15 stycznia 2007r. odbyło się posiedzenie Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych, w którym uczestniczyli przewodniczący poszczególnych komisji jak  
i indywidualni radni. W związku z bardzo duŜą ilością wniosków o umieszczenie 
dodatkowych zadań w budŜecie 2007r przez pozostałe komisje oraz dodatkowe propozycje 
poszczególnych członków Komisji BudŜetowej i nie zastosowanie się do procedury 
budŜetowej, która wyraźnie mówi o wskazaniu źródeł finansowania dodatkowych zadań 
Komisja BudŜetowa nie mogła się ustosunkować do Ŝadnej z propozycji. Podjęła stanowisko 
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu budŜetu na 2007r. w kształcie pierwotnym, przy 
jednoczesnym przekazaniu propozycji realizacji dodatkowych zadań poszczególnych komisji 
jak i indywidualnych radnych na ręce Burmistrza z uwzględnieniem potrzeby zwiększenia 
kwoty zobowiązań związanej z tak licznie złoŜonymi wnioskami. Prosi aby Burmistrz 
przedstawił jak ustosunkował się do poszczególnych wniosków. 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budŜetu MiG 
Pleszew na 2007r. 
 
Skarbnik przedstawiła Uchwałę nr SO-57/2-PB/Ka/2007 Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyraŜenia opinii o projekcie budŜetu MiG 
Pleszew na 2007 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 
 
Radny Kowcuń proponuje aby skserować uchwałę i przekazać wszystkim radnym ze względu 
na obszerną treść. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe opinia RIO będzie czytana tak jak to było czynione  
w ubiegłych latach i zgodne z obowiązującą procedurą. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Przybył radny Chołody. 
 
Skarbnik przedstawiła dalszą część opinii RIO. 
 
Przewodniczący Rady prosi, aby Skarbnik ustosunkowała się do uwag zawartych w uchwale 
RIO. 
 
Skarbnik odnosząc się do uwag zawartych w uchwale RIO dotyczących projektu budŜetu na 
2007r stwierdziła, Ŝe do sumy wynagrodzeń nie wliczono kwot § 4170 – wynagrodzenia 
bezosobowego (umowy zlecenie, umowy o dzieło zawierane z osobami fizycznymi oraz 
pochodne od nich. W treści nowej uchwały nie ma zapisów dotyczących wynagrodzeń 
(uzgodniono z RIO) poniewaŜ uchwała została sporządzona w pełnej szczegółowości 
budŜetowej.  
Rezerwę inwestycyjną w kwocie 40.000 zł została ujęta w dziale 758, rozdziale 75818  
w § 6800 i zaliczona jest do wydatków majątkowych w załączniku nr 2b. 
W załączniku nr 4 dodano nową kolumnę – plan wydatków na rok 2009. 
W załączniku nr 4a wprowadzono nowe zapisy w planie wydatków dotyczących zarówno 
środków z budŜetu krajowego § 6059 jak i środków z budŜetu UE § 6058, w kolumnie 12 i 17 
na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu „Budowa stacji uzdatniania wody 
z odprowadzeniem wód popłucznych na działce nr 163/7 połoŜonej w miejscowości 
Lenartowice, gmina Pleszew” nr Z/2.30/III/3.1/506/06/U/16/06. 
W załączniku nr 6 po stronie przychodów wykreślono § 0920. 
W nowym projekcie nie ma pozycji § 0903 – kwoty poŜyczki na finansowanie zadań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu UE.  
Zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 9.600.000 zł, która została ujęta w załączniku 
nr 3. 
Prognoza kwoty długu nie przekracza progu określonego w przepisach art. 170 ustawy  
o finansach publicznych. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe pewne kwoty zawarte w budŜecie 2007r. są  
przeznaczone na zadania realizowane wspólnie z powiatem dlatego teŜ cieszy się  
z obecności Radnych Rady Powiatu tj. radnego Klaka, radnego Kubisza, radnego Szaca 
radnego Jaroszewskiego, których powitał. 
 
Burmistrz stwierdził, Ŝe wniosków z poszczególnych komisji i klubów spłynęło do niego 
bardzo duŜo. Wstępne wyliczenia szacują, Ŝe zadania te opiewają na 30-40mln zł. w związku  
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z czym nie da się wszystkich zrealizować. Następnie odniósł się do wniosków 
sformułowanych przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki 
Społecznej i Zdrowia: 
- zabezpieczenie w budŜecie na 2007r.  kwoty 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – kwota 30.000zł znajduje 
odzwierciedlenie w budŜecie 
-  kwota 20.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji siedziby Komendy 
Powiatowej Policji w Pleszewie nie została uwzględniona. Jest to zadanie własne Komendy 
Wojewódzkiej, która powinna dbać o swój majątek i powinna sama znaleźć środki na ten cel. 
Z informacji, które posiada wynika, Ŝe duŜe środki finansowe są przeznaczone na remont 
komend dzielnicowych w Poznaniu. UwaŜa, Ŝe na remont komendy w Pleszewie środki 
równieŜ powinny się znaleźć. 
Następnie odniósł się do wniosków sformułowanych na posiedzeniu Komisji Wsi, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska: 
- budowa odcinka wodociągu Pleszew – Brzezie . Na to zadanie jest przeznaczona kwota 
180.000zł. Wykonanie tego zadania jest niezbędne w związku z budową stacji uzdatniania 
wody. Musi być rurociąg powrotny aby moŜna było dostarczyć uzdatnioną wodę do 
miejscowości Brzezie. 
- utwardzenie nawierzchni  na ul. Polnej w Kuczkowie. Zadanie to będzie realizowane  
w ramach środków remontowych. 
- utwardzenie placu przed szkołą w Kuczkowie. Zadanie to, opiewające na kwotę ok. 
300.000zł., nie znalazło się w budŜecie. Planuje się to zadanie realizować kompleksowo  
w ramach programu odnowy wsi jeśli takowy będzie ogłoszony. 
- uzupełnienie zwodociągowania trzech budynków w miejscowości Suchorzew. Zadanie to 
będzie realizowane ze środków remontowych i przy udziale PK. 
- wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z  ul. Stawiszyńskiej w Brzeziu. Jest to droga 
powiatowa. Wystąpimy z tym wnioskiem do powiatu. Tym bardziej, Ŝe przy budowie drogi 
sygnalizowaliśmy, Ŝe naleŜy to prawidłowo wykonać. 
- remont szkoły podstawowej w Kowalewie. Zdanie to zostało uwzględnione w budŜecie. Jest 
przeznaczona kwota 150.000zł. na to zadanie. 
- połoŜenie dywaników asfaltowych w miejscowości Zawady, Grodzisko, Sowina Błotna – 
Ludwina. Uwzględniono miejscowość Zawady. 
- budowa drogi w miejscowości Zawidowice, Janków, Łaszew-Dobra Nadzieja. Zadanie te 
nie zostały uwzględnione z braku środków finansowych 
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotarby. Zadanie to znalazło się w budŜecie. 
- ogrodzenie Domu Kultury w Brzeziu i boiska sportowego (współfinansowanie  
z samorządem wiejskim). Zadanie to znalazło się w budŜecie. 
- modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich. Kilka zadań jest uwzględnionych  
w budŜecie, a kilka będzie realizowanych ze środków wiejskich. 
Następnie odniósł się do wniosków sformułowanych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu 
i Rekreacji: 
- zwiększenie środków dla Domu Kultury z przeznaczeniem na dokończenie remontu 
sanitariatów. Dotacja została zwiększona. 
- remont lokalu na ul. Mickiewicza przy basenie. Zadanie to zostało uwzględnione  
w budŜecie. Przeznacza się na ten cel 100.000zł. 
 - zwiększenie środków dla Domu Kultury na remont sali kinowej. Uwzględniono w budŜecie 
kwotę 190.000zł. na ten cel. 
- środki na stypendia w wysokości 65.000zł. Kwota ta została uwzględniona w budŜecie. 
Następnie odniósł się do wniosków sformułowanych na posiedzeniu Komisji BudŜetu i Spraw 
Gospodarczych: 
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-stworzenie moŜliwości dalszej rozbudowy Pleszewa. W chwili obecnej posiadamy w Nowej 
Wsi 2,5ha ziemi. Trwa rozgraniczanie działek. Obok tych terenów znajdują się 3 ha naleŜące 
obecnie do osoby fizycznej, które docelowo chcielibyśmy włączyć do zasobów gminy. 
Kolejny teren, który będzie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe znajduje się w m. 
Korzkwy. Są to 3ha. Obecnie jesteśmy na etapie zamiany z Rolniczą Spółdzielnią Rolniczą 
Nowy Świat. W lutym chce przedstawić Radzie Miejskiej projekt zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Marszewa. Wg tego planu będzie moŜliwość 
zagospodarowania ok. 20ha pod budownictwo mieszkaniowe, w części parterowej usług. 
- zwiększenie środków na skierowania do DPS. W chwili obecnej przeznaczone środki są 
wystarczające. Jeśli będzie taka potrzeba to środki zostaną zwiększone. 
- zwiększenie środków na organizacje pozarządowe. W chwili obecnej nie ma takiej 
moŜliwości. Być moŜe w drugiej połowie znajdą się jakieś dodatkowe środki na ten cel. 
- budowa chodnik na ul. Batorego. Zadanie to zostało uwzględnione w wydatkach 
majątkowych. 
- połączenie ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kowalewie. Zadanie to będzie 
realizowane   ze środków remontowych 
-budowa chodnika Pacanowice –Prokopów. Jest do droga powiatowa i wystąpiliśmy do 
Starosty o ujęcie tego zadania w budŜecie powiatu z deklaracją współfinansowania tego 
zadania. 
-wykonanie dróg osiedlowych w Kowalewie. Zadanie to jest przygotowywane pod ubieganie 
się o środki unijne. 
-remont szkoły w Kowalewie. Zadanie zostało ujęte w budŜecie na kwotę 150.000zł. 
-stypendia zostały ujęte w budŜecie na kwotę 65.000zł. 
- remont ul. Stare Targowisko i ul. Stolarnej. Zadanie to nie zostało ujęte ze względu na brak 
środków. 
- remont ulic przylegającej do Rynku. Jest planowana w ramach remontu ul. Kościelna i Plac 
Kościuszki w ramach zadań inwestycyjnych. Przebudowa Placu Kościuszki uwzględnia 
potrzeby OSiR oraz ZSP nr 2. 
- dokończenie kanalizacji na ul. Podgórnej. Wniosek ten nie został uwzględniony. 
- budowa osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków. Wniosek ten równieŜ nie został 
uwzględniony w budŜecie. 
-współfinansowanie inwestycji wiejskich na zasadzie 1zł do 1,50zł. Przypomniał, Ŝe wniosek 
ten był juŜ składany w poprzedniej kadencji. Wniosek ten został uwzględniony.  
-remont dróg na osiedlu Wojska Polskiego. Wniosek ten został uwzględniony. Jeśli warunki 
atmosferyczne pozwolą, to prace rozpoczną się w m-cu lutym. 
- wykup gruntów. Zabezpieczono kwotę 200.000zł. na wykup dróg, które miasto zajęło  
w poprzednich latach nie płacąc odszkodowań. Jeśli kwota okaŜe się niewystarczająca  
w miesiącu czerwcu bądź wrześniu zaproponuje jej zwiększenie. Poinformował, Ŝe 
zabezpieczono kwotę 350.000zł. na wykup budynku znajdującego się na skrzyŜowaniu ul. 
Sienkiewicza i Wyspiańskiego. Jest zgoda właściciela jak równieŜ zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Po wykupie tej nieruchomości chcemy budynek wyburzyć 
i zrobić lepszy wjazd w ul. Wyspiańskiego. Jest pozytywna opinia Komisji BudŜetu w tej 
sprawie. Rada Miejska będzie musiała wyrazić pozytywną opinię w sprawie wykupu.  
W planie wydatków majątkowych są równieŜ umieszczone zadania, o których nie wspomniał. 
Podkreślił, Ŝe bardzo wiele zadań nie zostało uwzględnionych mimo zwiększenia przychodów 
do kwoty 9.600.000zł Tym nie mniej pewne zmiany będą mogły mieć miejsce w ciągu roku  
i część tych zadań będzie mogła być zrealizowana. Największe zmiany  będą następowały  
w II półroczu kiedy będzie wiadomo jakie zadania będziemy mogli przygotowywać w ramach 
funduszy europejskich. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jeśli chodzi o współpracę z powiatem, to jest wiele zadań 
które pozostały z ubiegłego roku do wspólnej realizacji. Poinformował, Ŝe przewiduje 
spotkanie z władzami powiatu, na którym zostaną omówione moŜliwości współdziałania  
w zakresie realizacji tych zadań. Następnie otworzył dyskusję nad projektem budŜetu na 
2007r. 

Radny Hasiński stwierdził, Ŝe starał się przygotować z tematu budŜet ale na podstawie 
materiałów, które otrzymał wcześniej. Ze zdziwieniem wczoraj stwierdził, Ŝe jest nowy 
budŜet. Jest on całkowicie nowy bowiem trudno uznać budŜet który otrzymaliśmy  
w pierwszej wersji i ten który otrzymaliśmy wczoraj wieczorem, Ŝe to są te same budŜety. To 
są dwa róŜne budŜety. Z nienacka zwiększa się deficyt budŜetu i przychody. Tak z dnia na 
dzień. Ma wątpliwości czy opinia, którą RIO wystawiła moŜe być wiąŜąca w stosunku do 
całkiem nowego budŜetu i w związku z czym moŜemy podejmować inny budŜet. UwaŜa za 
niepowaŜne dostarczenie wieczorem budŜetu na sesję następnego dnia. Nie ma się kiedy 
przygotować. Nie będzie głosował ani za ani przeciw gdyŜ nie miał moŜliwości zapoznać się 
z tą drugą wersją budŜetu. Zna tylko pierwotną budŜetu. Drugiej wersji nie zna i nie potrafi 
się odnieść czy jest wszystko poprawnie. W pierwszej wersji budŜetu są pewne drobne błędy, 
choćby w części opisowej. RIO zwróciło uwagę, Ŝe nie ma wpływów ze znaków skarbowych 
i weksli. Są niezgodności w planie antyalkoholowym. Z rozliczenia inspektora gminnego 
wynika co innego a co innego jest przyjęte do planu. Powinien być większy plan wydatków 
poniewaŜ nie uwzględniono niewykorzystanych środków z ubiegłego roku w pełnej 
wysokości. Nowy projekt budŜetu wykorzystano do poprawienia błędów, które były  
w poprzednim. Jak dostarczono na sesję dzisiejsze materiały, w którym był min. plan 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska był niezgodny z pierwszą wersją planu, a teraz jest 
zgodny. O tym się nie mówi. Wprowadzono zmiany do planów inwestycji, dołoŜono ileś tam 
zadań jak równieŜ wyczyszczono pewne błędy ale niestety nie wszystkie. 

Przewodniczący Rady podkreślił, Ŝe procedura uchwalania budŜetu przewiduje, Ŝe po 
wnioskach zebranych przez komisje, Komisja BudŜetu opiniuje i w ciągu 3 dni Burmistrz 
dokonuje weryfikacji i ustala jakie wnioski przyjmuje a jakie nie. MoŜna było tak zrobić, Ŝe  
w dniu dzisiejszym Burmistrz omawiałby kolejno kaŜdą pozycję, a zostało to usprawnione, 
dostarczając radnym wczoraj jednolity tekst. Rozumie, Ŝe niektórzy radni późno wracają do 
domu, ale kto mógł zapoznał się z budŜetem. 

Burmistrz przypomniał, Ŝe Radni otrzymali projekt budŜetu, który złoŜył 15 listopada 2006r. 
W tym budŜecie nie ma Ŝadnego nowego zadania poza tymi, które wynikały z poprzednich 
budŜetów. Były wybory samorządowe. Nie wiadomo było jaki będzie ich wynik. Dlaczego 
miał przedstawiać propozycje, które mogły się radnym nie spodobać. Uznał i ograniczył 
projekt budŜetu tylko do tego co robiła poprzednia rada. W świetle wniosków nowych 
radnych, poszczególnych komisji, wniosków sołtysów i przewodniczących osiedli i po 
akceptacji Komisji BudŜetowej uznał, Ŝe jest to najlepsze rozwiązanie. Przedstawienie tego 
dzisiaj mogłoby spowodować zgłoszenie wniosku o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
Chcemy, aby budŜet 2007r. był jak najszybciej uchwalony, aby rozpocząć prace. 
Przypomniał, Ŝe procedura zamówień publicznych jest bardzo czasochłonna. Obawia się, czy 
mimo wytęŜonej pracy i szybkich działań uda się wszystkie zadania zrealizować. Podkreślił, 
Ŝe opinia RIO dotyczy tylko i wyłącznie projektu budŜetu złoŜonego do RIO  
i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radni mają prawo w trakcie dzisiejszej sesji i nie tylko 
zgłaszać róŜnego rodzaju poprawki, które będą uwzględnione albo nie, a opinia RIO nie 
będzie ich uwzględniała gdyŜ nie ma takiej moŜliwości. UwaŜa, Ŝe w tej sprawie zrobiono 
daleko idący postęp i staranność. To co było moŜliwe przedstawiono radnym. 

Na Sali znajduje się 20 radnych. Przybył radny Sitnicki. 
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Radny Klak stwierdził, Ŝe celowo czekał aŜ przyjdzie radny Sitnicki aby później nie 
powiedział, Ŝe nic nie mówię na temat budŜetu. BudŜet otrzymaliśmy wczoraj ale poświęcił 
trochę czasu na poznanie się z tą wersją. Stwierdził, Ŝe Skarbnik jest cudotwórcą finansowym. 
W pierwszej wersji zobowiązania, które będziemy zaciągać wynoszą 4 mln zł., a we 
wczorajszej wersji 9.600.000zł. Z tym się zgadza ale w Ŝaden sposób nie moŜe się zgodzić  
z tym, Ŝe 4 mln zł. będzie kosztowało tyle samo co 9.600.000zł. Koszt obsługi zadłuŜenia 
przy 4 mln w pierwszej wersji wynosi 529.050zł . Taki sam koszt jest przy 9.600.000zł. Pyta 
się Skarbnik jaki bank jej poŜyczy na rok czasu 5mln zł. bez jakichkolwiek kosztów. Na str. 
2 uchwały budŜetowej w § 2 pkt 4,5,6 przy końcu zdań pisze się, załącznik nr 2c,2d itd. 
NaleŜy dodać formalnie słowa: do uchwały.  W planach dochodów zał nr 1 planuje Skarbnik, 
Ŝe będzie miała 61.000zł  dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych  
w rachunkach bankowych. Celowo pytałem na Komisji BudŜetowej ile średnio dziennie  
w roku jest środków na rachunku bankowym. Zaprojektowała Skarbnik w budŜecie kwotę 
61.000zł. Trzeba mieć średnio 2mln dzień w dzień przez 365 dni w roku na rachunkach 
bankowych. Doskonale wiemy, Ŝe tak nie jest. Skąd cały czas ma Skarbnik te 61.000zł. skoro 
cały czas planuje mieć kredyt w rachunku bieŜącym w kwocie 1mln zł. by starczyło na 
realizację poszczególnych zadań i terminowo je regulować. W tabeli nr 3 gdzie są dochody  
z mienia komunalnego w starym projekcie gdyŜ w nowym tego załącznika nie ma mimo, Ŝe 
Skarbnik na Komisji BudŜetowej obiecała, Ŝe da mi komplet dokumentów i 3 krotnie to 
powtórzyła. Są tam dwie tabele. Prosi by Skarbnik spojrzała na paragrafy w tabeli nr 1,  
a później na podsumowanie paragrafów w tabeli niŜej. MoŜna stwierdzić, Ŝe paragrafy 
Skarbnik się pomyliły. Oczekuje szczegółowych wyjaśnień. 

Radny Hasiński stwierdził, Ŝe prognoza długu jest nieprawidłowa. Pomijając, Ŝe nie ma 
zaplanowanych odsetek na zwiększone kredyty, to prognoza długu nie uwzględnia w ogóle 
tych zaplanowanych do wyliczenia procentu i nie uwzględnia tego 1mln zł., który w ciągu 
roku będzie pobierany na finansowanie bieŜącego deficytu. Ani jednej, ani drugiej kwoty nie 
ma przy wyliczeniu procentu prognozy długu. 

Radny śychlewicz mimo, Ŝe Burmistrz odrzucił moje dwa wnioski dotyczące budŜetu tj. ul. 
Stare Targowisko i dofinansowanie do stypendiów naukowych z naszego budŜetu pozwoli 
sobie parę uwag powiedzieć. Proponuje aby zarówno nowe drogi jak i remonty starych były 
wykonywane w nowej technologii. By były szersze i pobocza bezpieczniejsze. Obecne drogi 
nie nadają się do szybkości i natęŜenia ruchu w kaŜdym miejscu gminy Pleszew. Nie ma 
takiej drogi gdzie by nie było natęŜenia ruchu. Lepiej wykonać mniej kilometrów a drogi 
dostosować do potrzeb XXI wieku. § 3240 – stypendia dla młodzieŜy. Pyta o jakie stypendia 
chodzi. Czy są w tej kwocie wszystkie stypendia tj. sportowe, naukowe i te zasiłkowe. 
Dlaczego w uzasadnieniu pisze się, Ŝe jest to zwiększenie kwot. Pyta gdzie jest kwota główna. 
Pyta na czym ma polegać przebudowa zapisana w rozdziale 616 - Przebudowa Placu 
Kościuszki w Pleszewie. Odnosząc się do rozdziału 795 ogrodzenie i oświetlenie mieszkań 
socjalnych przy ul Kubackiego stwierdził, Ŝe dziwi się, iŜ będzie to grodzone. Zastanawia się 
po co grodzić. Nie mieliśmy na kominy aby zrobić tanie ogrzewanie a będziemy teren 
grodzić. UwaŜa, Ŝe jest to niepotrzebne. Rozdział 75023 zmniejszenie planu wydatków 
wynagrodzeń. Pyta komu obcinamy wynagrodzenia. Zakup samochodu osobowego  na kwotę 
90.000zł pyta dla kogo jest ten samochód. Jest w budŜecie projekt przebudowy strychu 
Ratusza na pomieszczenia uŜytkowe. Pyta co tam ma być. Komisja Bezpieczeństwa 
wnioskowała o 35.000zł. dla Policji a jest 30.000zł. dlaczego nie uwzględniono pełnej kwoty. 
Pyta czy agregat prądotwórczy do obrony cywilnej będzie wykorzystywany na co dzień. Nie 
zgadza się z zadaniem umieszczonym w rozdziale 90004 tj. rewitalizacja plant II etap. 
UwaŜa, Ŝe skoro nie ma pieniędzy na wiele innych bardziej potrzebnych rzeczy, to 
rewitalizacja plant moŜe poczekać. 
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Radny Borkowski wnioskuje o zmianę preliminarza wydatków Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Chodzi o przesunięcie z pkt 21 kwoty 2.000zł. 

Burmistrz stwierdził, Ŝe preliminarz, o którym mówi radny Borkowski jest dopiero w 
następnym punkcie porządku obrad. 

Radny Kaczmarek stwierdził, Ŝe w objaśnieniach do projektu budŜetu są błędne nazwy 
jednostek budŜetowych. Na str. 12 jest nazwa Dzienny Dom Pomocy Społecznej, która nie 
funkcjonuje od 30 grudnia 2004. Obecnie jest Dzienny Dom Pomocy. Taka sama sytuacja jest 
ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Na str. 12 jest nazwa Środowiskowy Dom 
Samopomocowy a obecnie jest Środowiskowy Dom Samopomocy. Te błędy są równieŜ  
w informacji o stanie mienia komunalnego MiG Pleszew. 

Radny Suska stwierdził, Ŝe z wydatków majątkowych mało środków przeznacza się na drogi 
gminne. Tylko 171.000zł. przeznacza się na ten cel tj. droga w Zawadach. Innych dróg  
w budŜecie nie ma zapisanych. Burmistrz mówił Ŝe część dróg ma być ujęta w remontach ale 
my takiego dokumentu nie mamy. Nie wie ile kilometrów drogi w Zawadach będzie robione 
ale wydaje mu się, Ŝe będzie to niewielki odcinek. Prosi aby w trakcie roku dofinansować 
drogi gminne. Jest zadowolony z zapisów dotyczących oświetlenia. UwaŜa, Ŝe drogi powinny 
być niezbyt szerokie aby było ich jak najwięcej. 

Radny Jędrasiak odnosząc się do budowy rurociągu do Brzezia pyta co wchodzi w kwotę 
180.000zł., czy średnice rur zapewniają odpowiednie ciśnienie, gdzie jest projektowana 
wcinka w m. Brzezie i Pleszewie. Odnosząc się do budowy stacji uzdatniania wody 
stwierdził, Ŝe była mowa, Ŝe z budŜetu miasta musi być dofinansowanie w wysokości 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. W budŜecie jest przeznaczona kwota ponad 1mln zł. na to 
zadanie. Jednocześnie zmniejsza się wysokość nakładów na budowę kanalizacji w Kowalewie 
i Zielonej Łące. Stwierdził, Ŝe miasto Pleszew jest rozpoznawane przez kierowców przez 
zapach, który się wydobywa z kaŜdej strony miasta. Zastanawia się czy rezygnacja z III etapu 
kanalizacji jest korzystna. 

Radny Hasiński stwierdził, Ŝe martwi go jedna powaŜna rzecz, oprócz wielu drobnych 
błędów, a mianowicie kwestia wydatków na oświatę i rozdźwięku między subwencją  
a kwotami jakie wydajemy na oświatę. W tej chwili subwencja oświatowa pokrywa 58% 
wydatków  gminy na oświatę. Kiedyś subwencji starczało na 70% i więcej. Widać wyraźniej, 
Ŝe oświata u nas jest coraz droŜsza. UwaŜa, Ŝe naleŜy się powaŜnie zastanowić czy dobrze 
oświatę prowadzimy, czy czasami niepotrzebnie nie wydajemy zbyt duŜo pieniędzy. Widać tu 
wyraźnie gdzie uciekają pieniądze na inwestycje.  Jeśli na oświatę jest zaplanowane ponad 
21mln zł., a subwencji jest 11 mln zł. to ponad 10 mln zł. dokładamy z budŜetu. Tyle mniej 
więcej po tych zmianach ma wynosić plan wydatków inwestycyjnych. UwaŜa, ze jest miejsce 
gdzie naleŜałoby szukać, czy rzeczywiście ma być tak drogo co nie znaczy, Ŝe ma być gorzej 
w oświacie. Ma być lepiej ale czy musi być tak drogo. Być moŜe nauczyciele zły wniosek 
wyciągną i powiedzą, Ŝe chce coś im zabrać. Drugim punktem, który jest dla niego nie do 
przyjęcia, gdzie teŜ ponosimy ogromne wydatki i koszta jest oświetlenie. W roku 1997 
wystarczyło ok. 360.000zł. na oświetlenie. Obecnie jest ponad 1 mln zł. Czyli koszty 
oświetlenia wzrosły prawie trzykrotnie a dochody budŜetu gminy dwukrotnie. Wydawałoby 
się, Ŝe jeŜeli się modernizuje i wprowadza oświetlenie nowoczesne i oszczędne to koszty nie 
powinny rosnąć tylko maleć. UwaŜa, Ŝe błąd był w podpisaniu niekorzystnej umowy w końcu 
lat 90tych ze spółką oświetleniową. Zastanawia się, czy nie czas przystąpić do renegocjacji 
tych umów. Taka jest jego sugestia. 

Radny Woźny stwierdził, Ŝe są miejsca we wsiach gdzie w ogóle nie ma oświetlenia. To samo 
dotyczy dróg. Lepiej zrobić mniej dróg, a szersze. 
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Radny Borkowski  odnosząc się do wypowiedzi radnego Hasińskiego w sprawie wzrostu 
kosztów i wydatków na oświatę stwierdził, Ŝe na naszym terenie obecnie panuje niŜ 
demograficzny. W ostatnim okresie czasu ubyło 600 uczniów a więc subwencja równieŜ jest 
mniejsza. Poinformował, Ŝe zostały podjęte działania nad zastanowieniem się w jakim 
kierunku powinna iść oświata. Komisja powołana przez Burmistrza dokonuje analiz. Dziś 
jakość nauczania jest lepsza, w klasach jest mniej uczniów. Pojawia się pytanie czy musi być 
tyle oddziałów, czy szkoły muszą funkcjonować tak jak dzisiaj. Zgadza się z tym, Ŝe koszty 
wzrastają. Nie chciałby uczyć w klasie gdzie jest 30-40 uczniów a takie klasy teŜ się zdarzają. 
Luksusem jest uczyć w klasie gdzie jest 20 uczniów. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe dyskusję moŜna prowadzić. Jest wniosek, aby rozwaŜyć 
czy tak kosztowne działanie ma być. Kiedy  komisja dokona oceny postaramy się spotkać  
z nauczycielami i będziemy wymieniać zdania oraz wspólnie podejmować decyzje jeśli będą 
potrzebne. 

Radna Tymecka odnosząc się do sprawy oświetlenia ulicznego na wsiach stwierdziła, Ŝe 
słusznie radny Hasiński zauwaŜył, Ŝe opłaty są większe. Komisja wsi omawiała ten temat  
i wnioskowała o modernizację oświetlenia. Wnioskuje aby załoŜyć nowoczesne lampy 
energooszczędne. 

Radny Grobys zgadza się z uwagami radnego Klaka i częściowo radnego Hasińskiego. 
Zwiększył się deficyt o prawie 4 mln zł. Środki te zostały głównie ujęte w planie wydatków 
majątkowych. Mimo, Ŝe jego wnioski tj. budowy chodników na ul. Zielonej, dodatkowego 
wyjazdu z osiedla Chopina, wykonania ul. Błotnej nie zostały uwzględnione jest zadowolony. 
Wiadomo, Ŝe środki są takie a nie inne. Będzie głosował za przyjęciem budŜetu. Cieszy się, 
Ŝe znalazły się takie zadania jak stacja uzdatniania wody, budowa rurociągu do Brzezia, 
remont kanalizacji sanitarnej na ul. Wierzbowej. Być moŜe uda się w miesiącu wrześniu 
wprowadzić do planu niektóre zadania które teraz nie zostały uwzględnione w budŜecie. 
Odnosząc się do kwestii stypendiów stwierdził, Ŝe zawsze było wiadomo ile dostaniemy 
środków na ten cel przed uchwalaniem budŜetu na następny rok. W tym roku nie wiadomo 
czy jakiekolwiek środki otrzymamy. Ma nadzieje, Ŝe środki się znajdą i będziemy mogli 
wypłacać stypendia uczniom. Proponuje przygotować zmianę uchwały o procedurze 
uchwalania budŜetu. 

Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe juŜ zgłosił wniosek w sprawie przygotowania 
zmiany uchwały o procedurze uchwalania budŜetu. 

Radny Hasiński odnosząc się do uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu 
stwierdził, Ŝe jest ona nieaktualna ale mogłaby być w niektórych punktach przestrzegana. 
Choćby zapis, Ŝe w ciągu 14 dniu po dostarczeniu projektu budŜetu komisje przystępują do 
pracy. Nie byłoby takiej sytuacji jak jest w chwili obecnej, Ŝe w ostatni dzień dostarcza się 
całkowicie nową uchwałę. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe projekt został dostarczony radnym 6 grudnia i po 14 
dniach moŜna było pracować, ale pojawiły się inne sprawy, kolejne wnioski i były przez to 
opóźnienia 

Burmistrz odnosząc się do uwag radnego Klaka stwierdził, Ŝe zapisy w § 2 ust 2,3,4,5,6 
powinny mieć dopisek załącznik do uchwały. Przypomniał, Ŝe radny Klak na posiedzeniu 
Komisji BudŜetowej zgłaszał uwagi, Ŝe są nieścisłości w informacji o stanie mienia 
komunalnego. Proponuje nanieść następujące poprawki. Na str. 81 w naleŜnościach 
krótkoterminowych dotyczących PTBS stan naleŜności na początku i na końcu roku był taki 
sam a faktycznie  na koniec roku powinna być kwota 354.212zł. W stosunku naleŜności ŚDP 
stan na początku i końcu roku był taki sam. Na koniec roku powinna być kwota 400.007zł. 
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Odnosząc się do zapytań radnego śychlewicza wyjaśnił, Ŝe kwestia stypendiów dotyczy tylko 
stypendiów socjalnych. W przypadku stypendiów naukowych jeŜeli Wojewoda ogłosi 
konkurs przystąpimy do niego. Liczymy, Ŝe urzeczywistnią się zapowiedzi rządu dotyczące 
zwiększenia środków na stypendia dla osób o najniŜszych dochodach. Poinformował, Ŝe Plac 
Kościuszki planuje się przebudować zgodnie z potrzebami ZSP nr 2 oraz OSiR. Ma być 
większa ilość miejsc parkingowych. Zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe nie powinno się stawiać 
ogrodzeń. Tym nie mniej sąsiadem mieszkań socjalnych na ul. Kubackiego jest OHP, który 
przy budowie mieszkań zapowiedział, Ŝe będzie protestował przeciwko ich budowie jeśli nie 
będzie ogrodzenia. Uwzględniliśmy ich prośbę. Chcemy odgrodzić wjazd do kasyna od 
mieszkań socjalnych. Zmniejszenia na wynagrodzenia dotyczą pracowników poszczególnych 
jednostek. Wg naszych wyliczeń wynagrodzenia powinny być mniejsze a wg wyliczeń 
poszczególnych jednostek większe. RóŜnica wynika stąd, Ŝe są często wypłacane 
jubileuszówki, odprawy emerytalne. Te pieniądze są obecnie umieszczone w rezerwie i będą 
uruchomione w momencie gdy będzie taka potrzeba. Taką samą metodę zastosowaliśmy  
w stosunku do BOSS co przyniosło wymierne efekty. Odnosząc się do sprawy przebudowy 
ratusza poinformował, Ŝe planuje się opracować dokumentacje i strych przeznaczyć na 
pomieszczenia uŜytkowe. Planuje się równieŜ załoŜyć klimatyzację na sali posiedzeń. Jest 
wymóg posiadania agregatu prądotwórczego w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej 
stąd jego zakup znalazł się w budŜecie. Agregat będzie słuŜył do tego budynku. Zakup 
samochodu osobowego nastąpi przez UMiG, który takowego nie posiada. W Plantach jest 
zrobiony wigwam i jest potrzeba dokończenia tej części poprzez remont ubikacji. Stwierdził, 
Ŝe uwagi radnego Kaczmarka zostaną uwzględnione i zapisy będą poprawione. Odnosząc się 
do zapytań radnego Jędrasiaka poinformował, Ŝe kwota 180.000zł. obejmuje projekt  
i wykonanie rurociągu. Na etapie projektowania będą uwzględnione średnice rur i miejsca 
włączenia. Zadanie to będzie realizowane przez WI, który moŜe udzielić pełnych informacji. 
Nie widzi przeszkód aby radny Jędrasiak zgłosił swoje uwagi. Koszt stacji uzdatniania wody 
jest ustalony po przetargu. Na to zadanie jest 2.600.000zł. ze środków unijnych, 300.000zł.  
z budŜetu państwa i niewielka kwota z naszego budŜetu. Podkreślił, Ŝe zadłuŜenie w 2007r. 
ulegnie znacznemu zmniejszeniu bowiem to zadanie będzie finansowane w transzach 
kwartalnych. Przyjmuje się, Ŝe w tym roku moŜemy dostać nawet 2mln zł zwrotu. Jeśli 
dodamy do tego kwotę zwrotu za zadanie realizowane w ubiegłym roku w ramach programu 
odnowy wsi Brzezie na kwotę 137.000zł to zadłuŜenie moŜe się zmniejszyć o kwotę 
minimum 1.700.000zł., a być moŜe i o 2 mln zł. Na kanalizację w Kowalewie zabrakło 
środków. Być moŜe uda się ją zrealizować w następnych latach. Będziemy się ubiegać  
o środki unijne jeŜeli tylko będzie taka moŜliwość. Odnosząc się do uwag radnego 
Hasińskiego stwierdził, Ŝe coraz większe środki idą na oświatę mimo, Ŝe jest coraz mniej 
uczniów a co za tym idzie zmniejszenie subwencji. UwaŜa, Ŝe naleŜy dokładnie się przyjrzeć 
funkcjonowaniu oświaty i BOSS. Po zakończeniu prac specjalnego zespołu temat ten będzie 
przedmiotem obrad na sesji RM. Stwierdził, Ŝe zdecydowanie rosną ilości punktów 
świetlnych. Wg informacji, które posiada  w 1997r. było 137 obwodów. Dziś jest ich o 47 
więcej. Do 2004r. budowa oświetlenia przy drogach krajowych podlegała refundacji, dzięki 
której wykonaliśmy oświetlenie w Zielonej Łące i w kierunku Poznania. Podkreślił, Ŝe jest 
ogromna presja środowisk wiejskich na dokładanie coraz większej ilości oświetlenia. Wzrost 
kosztów energii i wzrost ilości punktów oświetleniowych są przyczyną wzrostu wydatków na 
oświetlenie. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Grobysa poinformował, Ŝe trwają pracę 
dotyczące zamiany gruntów z właścicielem, którego grunty przylegają do ul. Marszewskiej 
aby móc wykonać wyjazd z ul. Chopina. Stwierdził, Ŝe w najbliŜszym czasie zostanie 
przedstawiony projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budŜetu. 

Skarbnik odnosząc się do kwestii odsetek zaplanowanych przy długu 9.600.000zł.,  
a 4.000.000zł. stwierdziła, Ŝe robiąc projekt budŜetu na stan 15 listopada oszacowała 
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dotychczasowe zaplanowania na rok 2006 jakie były prognozy długu i na 2007 gdzie było 
podane, Ŝe zostanie zaplanowany w 2006r.  kredyt 1.750.000zł. Odsetki do roku 2007 od tego 
kredytu zaplanowano na 70.220zł. Wprowadzając kredyt 4.000.000zł. wyliczone zostały 
odsetki na 62.200zł. Wówczas prognoza długo łącznie wynosiła 529.050zł. Robiąc nową 
prognozę długu został wyrzucony niezrealizowany kredyt na kwotę 1.750.000zł. a więc nie 
będzie poniesionych odsetek w kwocie 70.220zł. Mieściły się odsetki w wysokości 62.200zł 
od 4.000.000zł. Oszacowała, Ŝe obsługa kredytu 9.600.000zł będzie wynosiła 216.000zł. 
Brakuje niecałe 80.000zł. to fakt ale nie wiedziała czy kwota 9.600.000zł będzie ostatecznie 
przez radę przyjęta. 80.000zł. musi zostać po rozliczeniu roku wolnych środków 
wprowadzonych jako źródło obsługi kredytu. Odnosząc się do sprawy zaplanowanych 
61.000zł., a 64.000zł. po stronie dochodów stwierdziła, Ŝe 64.000zł. jest wykonanych odsetek 
za rok 2006 jako jednostki budŜetowej, nie licząc pozostałych jednostek. Zaplanowaną kwotę 
61.000zł uwaŜa za realną. Obsługa, którą prowadzi Bank Spółdzielczy daje odsetki ok. 4% 
dziennie za kaŜdy stan środków. Planuje zaciągnąć kredyty dopiero od marca. Stwierdziła, Ŝe 
prognoza 1mln zł. nie wchodzi w obsługę długu dlatego, Ŝe musi być zapłacony z końcem 
roku więc nie podwyŜsza wskaźników. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Hasińskiego  
w sprawie Gminnego Funduszu stwierdziła, Ŝe robiąc projekt budŜetu robiła takie, jakie będą 
zaplanowane. W nowym załączniku jest rozliczony rok poprzedni. Stąd te zmiany. Tak samo 
w rachunku dochodów własnych. 

Radny Klak uwaŜa, Ŝe Skarbnik chyba nie słyszy tego, co mówi. Stwierdził, Ŝe sama sobie 
zaprzeczyła. Zarówno w materiałach poprzednich jak i tych które otrzymał wczoraj jest 
bardzo duŜo błędów matematycznych. Proponuje, aby Skarbnik choć raz usiadła nad tymi 
materiałami i przeczytała je parę razy. 

Radny Hasiński stwierdził, Ŝe jego wypowiedź w sprawie oświetlenia została całkowicie 
wypaczona. Burmistrz mówi, Ŝe koszty rosną bo przybywa punktów świetlnych i jest nacisk 
aby je budować. W swojej wypowiedzi ani razu nie powiedziałem aby nie modernizować 
oświetlenia czy zakładać nowego. Poruszyłem dwie kwestie. Niekorzystnej umowy ze spółką 
oświetleniową i konieczność jej renegocjacji bo uwaŜam, Ŝe nas łupią w biały dzień i to jest 
wstyd aby tak się dać. Prosi by sięgnąć do koncepcji modernizacji oświetlenia MiG Pleszew. 
Zakładała ona wzrost ilości oświetlenia a mimo to oszczędności. Prosi by nie mówić, Ŝe 
przyrost ilości oświetlenia musi proporcjonalnie zwiększać koszty bo jest to nieprawda. 

Radny śychlewicz pyta, czy na strychu Ratusza będą biura czy magazyny. 

Burmistrz stwierdził, Ŝe będą tam biura. 

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe przy okazji powiększy się powierzchnia dla potrzeb 
radnych. 

Na sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Sitnicki. 

Przewodniczący Rady w wyniku braku chętnych do dalszego zabrania głosu nad projektem 
uchwały w sprawie budŜetu MiG Pleszew na 2007r. zamknął dyskusję. Następnie poddał pod 
głosowanie uchwałę w sprawie budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2007r. 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 8 wstrzymujących się  podjęła uchwałę 
nr IV/22/2007 w sprawie budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2007r. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 protokółu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy. 
 
Po przerwie na Sali znajduje się 19 radnych. Nadal nie ma radnej KałuŜnej. Radna 
Korzeniewska opuściła obrady(usprawiedliwiona). 
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c. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2007 r., 
 
d. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r., 
 
Radny Borkowski proponuje z preliminarza z pkt. 21 przenieść kwotę 2.000zł. do pkt. 7. 
 
Radny Grobys stwierdził, Ŝe pieniądze Gminnego Programu Profilaktyki pochodzą min. ze 
środków za wydawanie koncesji. Zwrócili się do niego osoby, które chcą prowadzić sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Okazuje się, ze obecna ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałania alkoholizmowi z 26 października 1982r. kaŜe płacić tym osobom  
w momencie wydawania koncesji całą kwotę na cały rok. Osoby prowadzące juŜ ta 
działalność płaca ta kwotę w ratach. Prosi aby skierować pismo do Sejmu, premiera czy 
prezydenta aby przy najbliŜszej aktualizacji tej ustawy zwrócił na to uwagę. 
 
Przewodniczący Rady pyta ile jest punktów sprzedaŜy alkoholu i czy jest konieczność 
zwiększania tej liczby. 
 
Z – ca Burmistrza Cz. Skowroński przypomniał, Ŝe zgoda rady jest na funkcjonowanie 110 
punktów. Działa  ok. 80-90 punktów, a więc limit ustalony przez radę nie jest w pełni 
wykorzystany. 
 
Przewodniczący Rady pyta czy Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi 
analizowała, czy tyle punktów musi być w Pleszewie.  
 
Z – ca Burmistrza Cz. Skowroński poinformował, Ŝe nowych punktów sprzedaŜy alkoholu 
przybywa niewiele. Od kilku lat ilość tych punktów utrzymuje się na tym samym poziomie. 
 
Radny Klak stwierdził, Ŝe nadwyŜka w kwocie 41.527zł wyliczona przez E. Kubisza była 
liczona na bazie budŜetu 2006r.  
 
Radny Hasiński stwierdził, Ŝe równieŜ to zauwaŜył i okazało się, Ŝe  to wyliczenia E. Kubisza 
są błędne. 
 
Burmistrz poinformował, Ŝe propozycja radnego Borkowskiego jest moŜliwa ale pod 
warunkiem, Ŝe zostaną dokonane dwie poprawki w przyjętej przed chwilą uchwale 
budŜetowej. W § 2 ust 4 była kwota 434.300zł. Musiałaby ulec zwiększeniu o kwotę 2.000zł. 
RównieŜ w zał. 2d w dziale 851 rozdział 2830 kwota musiałaby ulec zwiększeniu o 2.000zł. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe budŜet juŜ został uchwalony i nie ma moŜliwości 
naniesienia Ŝadnych poprawek w chwili obecnej do tej uchwały. 
 
Burmistrz stwierdził, Ŝe w takim razie nie moŜna uwzględnić zmian zaproponowanych przez 
radnego Borkowskiego. 
 
Radny Nawrocki proponuje, aby na przyszłość w porządku obrad umieszczać uchwałę 
budŜetową na samym końcu. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IV/23/2007 w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 protokółu. 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IV/24/2007 w sprawie Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r. Uchwała stanowi załącznik nr 14 
protokółu. 
 
Do sprawozdania z wykonania budŜetu 2006r dział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi 
radni nie wnieśli Ŝadnych uwag.  
 
 
e. Zatwierdzenia Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 
Radny Hasiński pyta co się kryje pod pojęciem odwodnienie dróg. 
 
Z – ca Burmistrza Cz. Skowroński wyjaśnił, Ŝe jest to melioracja ale przy drogach gminnych. 
Pozwala na to ustawa. Zadanie to jest wykonywane wspólnie ze spółkami wodnymi. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IV/25/2007 w sprawie zatwierdzenia 
Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokółu. 
 
 
 
f. powołania przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej, 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dotychczas przedstawicielami Zgromadzenia 
Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej był Burmistrz jako przedstawiciel urzedu, 
Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski i  radny Ryszard Borkiewicz. 
 
Radny Borkowski zgłosił kandydaturę Mieczysława Kołtuniewskiego. 
 
Radny Kowcuń zgłosił kandydaturę Artura Chołodego. 
 
Radny Sitnicki zgłosił kandydaturę BłaŜeja Kaczmarka. 
 
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejne kandydatury. 
 
Radny Chołody otrzymał 15 głosów, radny Kaczmarek 8 głosów, Przewodniczący Rady 
Mieczysław Kołtuniewski 9 głosów. 
 
Przedstawicielami Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej został A. Chołody  
i M. Kołtuniewski. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli 
do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 2 wstrzymujących się  podjęła uchwałę 
nr IV/26/2007 w sprawie powołania przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Pleszewskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 
 
 
g. wynagradzania pracowników w niektórych jednostkach organizacyjnych gminny,  
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wynagradzania 
pracowników w niektórych jednostkach organizacyjnych gminny. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 wstrzymującym się  podjęła uchwałę 
nr IV/27/2007 w sprawie wynagradzania pracowników w niektórych jednostkach 
organizacyjnych gminny. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokółu. 
 
 
h. poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IV/28/2007 w sprawie poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
i. zmiany uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. 
w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w w uŜytkowanie wieczyste 
nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy. 

 
Burmistrz zgłosił autopoprawkę do powyŜszego projektu uchwały. Prosi o dokonanie zmian 
w § 1 pkt 2. Powinno być Kowalew ul. Bolesława Chrobrego. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia 
kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w wieczyste uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy. 
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Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IV/29/2007 w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie 
ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 
lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
 

Do pkt 9 Interpelacje radnych. 
 
Radny śychlewicz interpeluje w sprawach, 
- wolnych mieszkań, 
- nie przyjęcia mieszkań na ul. Kubackiego. 
 
Na Sali znajduje się 18 radnych. Wyszedł radny Kowcuń (nieusprawiedliwiony). 
 
Radny Chołody interpeluje w sprawach: 
- skorzystania ze środków finansowych zawartych w programie „MłodzieŜ w działaniu”, 
- klasy integracyjnej w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
 
Radny Klak interpeluje w sprawie złoŜenia  wniosku przez market o pozwolenie na budowę  
i  złoŜonych protestów w związku z powyŜszym. 
 
Radny Ptak interpeluje w sprawach: 
- ul. Malińskiej, 
- ul. na osiedlu Mieszka I. 
 
Radny Woźny interpeluje w sprawie pielęgnacji drzew stojących przy drodze Pleszew-
Rokutów. 
 
Radny Hasiński interpeluje w sprawach: 
- uporządkowania dojścia i dojazdu do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 
naleŜących do SP ZOZ Pleszew, 
- kontroli zewnętrznych w UMiG Pleszew i w jednostkach gminnych. 
 
Radny Suska interpeluje w sprawie wyrównania nawierzchni ul Południowej w Kuczkowie. 
 
Radny Hasiński nawiązując do odpowiedzi na interpelację w sprawie złej jakości robót 
modernizacji ul. Szpitalnej w Pleszewie stwierdził, Ŝe uchybia ona inteligencji adresata. 
Stwierdził, Ŝe sprawdzenie jakości robót jest w planie Komisji Rewizyjnej więc ma nadzieję, 
Ŝe przy okazji zostanie sprawdzona dokładnie ta sprawa. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe nie podawał pod głosowanie wniosku radnego 
Hasińskiego z poprzedniej sesji, który mówił, Ŝe jeŜeli odpowiedź będzie nietrafna w sprawie 
tej zatoki, to wówczas poprosi o umieszczenie tego tematu w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej. Członkowie komisji sami uwzględnili podobny temat.  
 
Pełen tekst interpelacji znajduje się w Biurze Rady o ile zostały złoŜone w formie pisemnej 
przez radnych. 
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Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje.  
 
Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego Hasińskiego w sprawie uporządkowania 
dojścia i dojazdu do dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Poznańskiej naleŜących do SP 
ZOZ Pleszew poinformował, Ŝe wg wstępnych wyliczeń koszt tego zadania wynosi 10.000-
14.000zł. Na jutro jest zapowiedziana wizja lokalna w tym miejscu, po której zostanie 
udzielona odpowiedź na interpelację. Odpowiadając na interpelację w sprawie kontroli 
zewnętrznych stwierdził, Ŝe zgodnie z wszelkimi przepisami jego obowiązek polega na 
publikacji wszystkich protokołów z kontroli w BIP. Podkreślił, Ŝe nawet wątpliwy protokół 
wypadku pracownika StraŜy Miejskiej jest na stronie internetowej BIP. Jest to nasz 
obowiązek i nigdy od niego nie uciekamy. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśniając radnemu Hasińskiemu stwierdził, Ŝe nie otrzymuje on 
Ŝadnych informacji o przeprowadzanych kontrolach. UwaŜa, Ŝe powinny być równieŜ 
publikowane sprawozdania z wykonania zarządzeń. Publikuje się protokół z kontroli  
a wyjaśnień kontrolowanych juŜ nie ma publikowanych. 
 
Radny Hasiński nie rozumie dlaczego nie moŜna informować radnych o tym  Ŝe jednostka 
zewnętrzna przystąpiła do kontroli. Zastanawia się czy ma przychodzić co tydzień i się pytać. 
 
Burmistrz stwierdził, Ŝe przeczyta ostanie zdanie napisane przez radnego Hasińskiego  
z którym się nie zgadza. „Proszę takŜe o podawanie informacji kto jest przewodniczącym 
zespołu kontrolnego i w jaki sposób moŜna się z nim skontaktować”. Nie wie o co tu chodzi. 
 
Radny Hasiński wyjaśnił, Ŝe chodziło mu o to, Ŝe jeŜeli ma temat do przekazania zespołowi 
kontrolnemu aby móc to zrobić. 
 
Burmistrz stwierdził, Ŝe gdyby to dotyczyło zespołu kontrolnego wewnętrznego to rozumie 
ale na kontrole zewnętrzne nie ma Ŝadnego wpływu. O niektórych kontrolach dowiaduje się 
na podstawie informacji pisemnej, Ŝe takie będą przeprowadzone, a o niektórych dowiaduję 
się w momencie przyjścia pracownika i okazania legitymacji i dokumentu mówiącego  
o zakresie i czasie kontroli. Odpowiadając radnemu śychlewiczowi w sprawie wolnych 
mieszkań stwierdził, Ŝe takie są w róŜnych częściach miasta na wypadek róŜnych zdarzeń. 
Szczegółowo odpowie na piśmie. Odpowiadając radnemu Klakowi w sprawie nowego 
marketu stwierdził, Ŝe decyzje o warunkach zabudowy na market przy ul. Przemysława była 
wydana w 2001r. Do dzisiaj nie ma pozwolenia na budowę. Jest złoŜony protest zbiorowy 
dotyczący decyzji środowiskowej. Chodziło o zmianę planu pod p. BaŜanta. Zmiana ta była 
chyba w 1997r.  Z naszej strony zostały wydane ostre decyzje dotyczące drogownictwa.  
Z całą dokumentacją moŜna się zapoznać w GK i AU. Były zalecenia  zjazdu z drogi krajowej 
albo wykonanie nowego odcinka drogi. Właściciele nie otrzymali zgody GDKiA na 
bezpośredni zjazd z drogi krajowej. Wnioskowali o inne elementy, na które nie wyraziliśmy 
zgody. W ciągu ostatnich kilku dni wpłynął od nich wniosek aby wykonać te drogi w ramach 
partnerstwa publiczno prywatnego co analizujemy. We wstępnych analiz wynika, Ŝe będzie to 
raczej mało prawdopodobne. Odpowiadając radnemu Ptakowi stwierdził, Ŝe sprawy te 
zostaną rozwaŜone. Odpowiadając radnemu Woźnemu poinformował, Ŝe oczyszczanie drzew 
po wichurach wydział GK zlecił juŜ PK. Podkreślił, Ŝe dotyczy to tylko terenu MiG Pleszew. 
Odpowiadając radnemu Grobysowi stwierdził, Ŝe takich wniosków jest więcej. Odpowiadając 
radnemu Susce stwierdził, Ŝe ul. Południowa będzie wyrównywana w ramach przyjętego 
harmonogramu pracy. 
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Burmistrz stwierdził, Ŝe na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one 
złoŜone w formie pisemnej do Biura Rady.  
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając na interpelację radnego Chołodego w sprawie 
skorzystania ze środków finansowych zawartych w programie „MłodzieŜ w działaniu” 
podkreślił, Ŝe UMiG jest otwarty na wszelką pomoc. Poinformował, Ŝe od połowy lutego 
zostanie przyjęta do pracy nowa osoba, która będzie się zajmowała pisaniem projektów  
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza miękkich. Jeśli dana organizacja 
zgłosi się o pomoc to ją otrzyma. Sami wystąpimy do Szkolnego Związku Sportowego, który 
zamierza w miesiącu kwietniu zorganizować międzynarodowy turniej aerobiku z udziałem 
naszych miast partnerskich aby wziął udział w tym programie o ile to będzie moŜliwe. 
Nawiązując do interpelacji w sprawie klas integracyjnych stwierdził, Ŝe są juŜ pojedyncze 
przypadki takich osób w klasie. Dyrektor ZSP nr 2 analizuje przykłady, o których mówił 
radny Chołody. NaleŜy zrobić diagnozę stanu i zweryfikować dane dotyczące potencjalnej 
liczby niepełnosprawnych dzieci. Następnie będzie trzeba dotrzeć do rodziców i zorientować 
się czy jest zainteresowanie w tym zakresie. 
 
Radny Hasiński stwierdził, Ŝe skoro Burmistrz nie będzie informował o kontrolach to pyta 
czy obecnie trwają jakieś kontrole. 
 
Burmistrz stwierdził, Ŝe wg jego wiedzy obecnie nie ma Ŝadnych kontroli. Ponadto nie wie  
o Ŝadnych planowanych kontrolach. Wg wyliczeń zgodnych z ustawą o finansach 
publicznych wynika, Ŝe w tym roku będziemy mieć kompleksową kontrolę robioną przez 
RIO. 
 
Przewodniczący Rady pyta czy zostały złoŜone wnioski dotyczące wymiany miast 
partnerskich. 
 
Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, Ŝe wnioski są złoŜone. 
 
Przewodniczący Rady poprosił o ich kserokopię do Biura Rady. 
 
 
Do pkt 11 Sprawy róŜne. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe Związek Emerytów i Rencistów i inne organizacje 
złoŜyły wniosek o ufundowanie tablicy honorowym krwiodawcom PCK. Prosi by Burmistrz 
na następną sesję przygotował informację, co w tej sprawie moŜna zrobić. Następnie 
poinformował, Ŝe wpłynął wniosek Przewodniczącego Komisji Oświaty Andrzeja 
Borkowskiego i Z –cy Burmistrza A. Ptaka o przesunięcie tematu dotyczącego oświaty   
z lutego na miesiąc maj bądź kwiecień. Proponuje aby w miesiącu lutym na sesji przedstawić 
gminny program zapewniający mieszkańcom rekreację i wypoczynek. 
 
Radni wyrazili akceptację na zaproponowaną zmianę. 
 
Radny Borkowski odnosząc się do powstania Stowarzyszenia Miast Partnerskich stwierdził, 
Ŝe z informacji które posiada wynika, Ŝe wyciąg z KRS i regon został juŜ nadany. Proponuje 
aby w najbliŜszych dniach odbyło się walne zebranie tego stowarzyszenia. Do końca stycznia 
moŜna ubiegać się o pewne środki dlatego teŜ jak najszybciej naleŜy zwołać zebranie  
i wybrać władze. Prosi Burmistrza o pomoc  w tym temacie. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe grupa załoŜycielska powinna zwołać walne zebranie. Ma 
nadzieje, Ŝe Burmistrz udzieli pomocy technicznej. 
 
Radny śychlewicz chce wrócić do sprawy pawilonu na ul. Św. Ducha, o której juŜ 
sygnalizował.  Wg relacji p. Dajczak Burmistrz Skowroński ustnie uzasadniał jej, Ŝe nie moŜe 
sprzedać gruntu dotychczasowym uŜytkownikom poniewaŜ ma w tym miejscu powstać 
parking. Za tydzień podobno mówił, Ŝe na tym terenie ma powstać supermarket. Być moŜe 
chodzi o ten na placu przed cechem i trzeba mu budować zaplecze a takŜe likwidować 
konkurencję. Takie moŜna wysnuwać wnioski. Mnie Burmistrz Adamek tłumaczył na sesji, 
Ŝe trzeba zapewnić bezpieczne dojście do szkoły, a w umowie jest mowa tylko o tym, Ŝe 
moŜna umowę wypowiedzieć z waŜnych przyczyn gospodarczych. Pod to szerokie pojecie 
moŜna podłączyć wiele argumentów ale nie te, które w tej sprawie wysuwano. Wszystkie 
wypowiadane przez Burmistrzów argumenty powstały na bazie późniejszych niŜ 
pobudowanie pawilonu zdarzeń a więc nie moŜna ich rozwiązać w tak krzywdzący sposób, to 
jest poprzez rozbiórkę pawilonu. Stratami poszczególnych obywateli nikt sienie martwi?. Jeśli 
tak to jest bardzo źle. UwaŜa, Ŝe do kaŜdego obywatela naleŜy podejść z sercem a nie batem 
i tak rozwiązać problem aby nie było takich drastycznych i krzywdzących decyzji. Market na 
placu przed cechem jeśli juŜ powstanie nie zbankrutuje w sąsiedztwie tego prywatnego 
sklepu. MoŜe być raczej odwrotnie. Dlatego apeluje do Burmistrza, bo tylko to mogę  aby 
miał serce i nie krzywdził tych ludzi. KaŜda krzywda wyrządzona niewinnemu obciąŜa 
sumienie krzywdzącego a los prędzej czy później daje nauczkę krzywdzącemu. Przed Panem 
jeszcze długie Ŝycie i wiele moŜe się wydarzyć. Człowiek czasami nie zdaje sobie sprawy jak 
bardzo jego byt zaleŜy od innych ludzi. Dlatego opłaca się dobre a nie złe postępowanie. 
Państwu Dajaczkom Urząd a więc instytucja, której daje się wiarę i której się ufa obiecywał, 
Ŝe im ziemie sprzeda. W takiej sytuacji nie jest waŜne ustami którego urzędnika słowa te były 
wypowiedziane. Popierając słuszne moim zdaniem i uzasadnione prośby Dajczaków bardzo 
proszę o przychylenie się do nich i to jest wszystko co na forum rady mogę w tym temacie 
zrobić. Następnie stwierdził, Ŝe ma wniosek aby co sesję radny Grobys zdawał relację jak 
daleko jest posunięta budowa, naszym zdaniem priorytetowa, stacji uzdatniania wody. Dziś 
ma nadzieje teŜ juŜ coś moŜe powiedzieć na ten temat. Bardzo prosi. 
 
Burmistrz uwaŜa, Ŝe słowa które wypowiedział radny śychlewicz powinien sobie wypisać 
duŜymi literami i patrzeć na nie kaŜdego dnia. Te słowa są dla kaŜdego z nas. Przede 
wszystkim dla radnego śychlewicza, który powinien sobie je wziąć do serca i tak postępować 
a nie głosić światłych wielkich myśli słów a postępować całkowicie inaczej. 
 
Radny Suska prosi o jak najszybsze usunięcie wyciętych krzaków w parku w Kuczkowie. 
 
Radny Rady Powiatu K. Szac przypomniał, Ŝe o klasach integracyjnych na tej sali było 
mówiono wielokrotnie. W związku z przypadającą za dwa lata 90tą rocznicą Powstania 
Wielkopolskiego prosi aby zacząć czynić starania aby uczcić ją w naleŜyty sposób. Myśli, Ŝe 
nazwanie jednej z ulic im. L Bociańskiego byłoby pewnym uhonorowaniem. Przypomniał, Ŝe 
było to jedyne wygrane powstanie. 
 
Radny Klak poinformował, Ŝe do Burmistrza  zwróciło się Stowarzyszenie Upamiętniające 
Powstańców Wielkopolskich z wnioskiem o zabezpieczenie odpowiednich środków na ten 
cel. Ponadto poprosili o nadanie nazwy Powstańców Wielkopolskich jednej ze szkół 
pleszewskich. Ewentualnie jakieś ulicy. 
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Radny Groby odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza stwierdził, Ŝe dziwi się, Ŝe 
nie głosuje on za stacją, a teraz jest zainteresowany jej budową. 

Przewodniczący Rady ogłosił obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie za zakończono. 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 
Małgorzata Szkudlarz                 Mieczysław Kołtuniewski 
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