Protokół nr VIII/2007
z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 maja 2007r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1700.

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

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

Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu.
Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu.
Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu,
Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu.

Otwarcia VIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, Ŝe na sali znajduje się 19 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania
uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek
obrad. Poinformował, Ŝe zgodnie z wnioskiem Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw
Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia projekt stanowiska Rady Miejskiej dotyczący wody
zostanie omówiony w pkt 8 porządku obrad tj. „Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę”.
Ponadto poinformował Ŝe wpłynęło do niego pismo od Burmistrza z wnioskiem
o wprowadzenie do porządku obrad punktu 7 lit „i” tj. projekt uchwały w sprawie powołania
sekretarza Miasta i Gminy Pleszew.
Radny Kuberka przypomniał, Ŝe na wczorajszym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Z-ca
Burmistrza mówił, Ŝe kwestia powołania sekretarza jest sprawą przyszłościową. Wnioskuje
aby tego punktu nie umieszczać w porządku obrad dzisiejszej sesji. Proponuje aby zastanowić
się nad przeprowadzeniem konkursu na to stanowisko. Zastanawia się czy w powiecie nie ma
ludzi, którzy nadawali by się na to stanowisko.
Radny Sitnicki uwaŜa, Ŝe naleŜy się radnym uzasadnienie wniosku burmistrza i wyjaśnienie
dlaczego wprowadza się to na ostatnią chwilę. UwaŜa, Ŝe powołanie sekretarza jest na tyle
istotną sprawą, Ŝe nie moŜe to być tak nagle wtrącane do porządku obrad. Był czas na
przygotowanie porządku obrad i prosi o uzasadnienie dlaczego się to robi na ostatnią chwilę.
Burmistrz przypomniał, Ŝe kandydaturę Henryka Zielińskiego chciał zgłosić na poprzedniej
sesji ale wówczas nie było zgody na odwołanie obecnego sekretarza. Pan Zieliński podjął
starania aby pozyskać nową pracę. Startował w konkursie na stanowisko dyrektora
departamentu kadr i organizacyjnego w Urzędzie Miasta we Wrocławiu. Do dnia
wczorajszego czekał na rozstrzygnięcie, czy jego kandydatura zostanie przyjęta. Jeszcze
wczoraj wieczorem nie było rozstrzygnięcia tego konkursu. Zaproponował Panu Zielińskiemu
objęcie funkcji sekretarza poniewaŜ nie wyobraŜa sobie funkcjonowania urzędu bez
sekretarza. Pan Spychaj od 1 czerwca będzie kierownikiem Wydziału Prawnego. Pan
Zieliński wczoraj, w godzinach wieczornych poinformował, Ŝe jest zainteresowany pracą w
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naszym urzędzie o czym powiadomił Przewodniczącego Rady. Prosi o wprowadzenie do
porządku obrad uchwały w sprawie powołania sekretarza MiG Pleszew.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe po wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza nasuwa się krótka
konkluzja, Ŝe porządki obrad w naszym mieście ustawiane są pod dyktando prywatnych
planów dotyczących kariery zawodowej. Myśli, Ŝe porządek proponuje Przewodniczący
a ustala Rada. Nie moŜemy kierować się tym, Ŝe ktoś dostał w międzyczasie prace, czy
gdzieś złoŜył podanie o prace. Są to zbyt waŜne sprawy i podejmowanie tej uchwały na tej
sesji nie jest właściwe. Proponuje aby projekt tej uchwały przełoŜyć na następną sesje.
Radny Kowcuń wnioskuje o skreślenie z porządku obrad pkt 7 lit „d” tj. podjęcie uchwały
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla
części wsi Marszew gmina Pleszew”, z uwagi na zawiłości jakie powstały w tej sprawie.
Radny śychlewicz uwaŜa, Ŝe wszędzie tam, gdzie jest chęć przekształcenia naleŜy to robić
bowiem miasto ma się rozwijać. Ustalono, Ŝe nie będą tam robione od razu wszystkie media.
Najpierw naleŜy robić media na tych osiedlach, które długo na to czekają.
Radny Wajsnis stwierdził, Ŝe plany naleŜy uchwalać ale uchwalenie tego planu niesie za sobą
bardzo duŜe skutki finansowe. Mimo, Ŝe mamy prognozę skutków finansowych, to tak
naprawdę do końca nikt nie potrafi powiedzieć dokładnie ile to nas będzie kosztowało.
Inwestycje moŜemy tam robić dopiero wtedy gdy zostaną zrobione w pierwszej kolejności te,
które są zaplanowane. MoŜe to być dopiero za ok. 5 lat.
Radny Nawrocki stwierdził, Ŝe w poprzednich latach decyzję o uchwaleniu planów
podejmowali radni, którzy nie patrzyli na skutki finansowe. Gdyby tak nie było, nie
mielibyśmy dziś Ŝadnych planów. Uchwalenie planów zawsze pociągało za sobą skutki
finansowe. Zgadza się z tym, Ŝe wszyscy na inwestycje muszą czekać w kolejce. Uchwalenie
planu nie pociąga za sobą nałoŜenia obowiązku na radnych budowania od razu dróg,
kanalizacji itd.
Radny Jędrasiak uwaŜa, Ŝe plan naleŜy przyjąć a później radni mogą dyskutować w jakiej
kolejności i gdzie będą robione drogi.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe u części radnych widzi brak zrozumienia dla potrzeby
uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany są podstawą
rozwoju gminy.
Radny Grobys korzystając z obecności przedstawicieli powiatu proponuje wprowadzić do
porządku obrad punktu w sprawie reorganizacji szpitala i strajku lekarzy. Ponadto chciałby
usłyszeć wyjaśnienia dlaczego do wypadku mającego miejsce we wtorek przyjechały karetki
z Gizałek i z Kalisza, a nie z Pleszewa.
Radny Kaczmarek pyta dlaczego po raz kolejny na sesji nie ma spraw oświaty. Temat ten był
zaplanowany na luty. Został przeniesiony na maj i ponownie nie ma tego tematu w porządku
obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w momencie gdy będą przygotowane kompletne
materiały temat ten zostanie wprowadzony do porządku obrad.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o umieszczenie w porządku obrad pkt
7 lit „i” tj. uchwałę w sprawie powołania sekretarza Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 5 przeciw, 3 wstrzymujących się
wniosek przyjęła.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 7 lit
„d” tj. uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew –
wschód” dla części wsi Marszew gmina Pleszew”.
Rada Miejska poprzez glosowanie przy 7 głosach za, 9 przeciw, 3 wstrzymujących się
wniosek oddaliła.
Na sali znajduje się 20 radnych. Przyszła radna KałuŜna.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
punktu pn. „ Informacja o reorganizacji szpitala”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 7 głosach za, 4 przeciw, 9 wstrzymujących się
wniosek przyjęła.
Przewodniczący Rady wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad punktu pn. „Informacja
o akcji protestacyjnej nauczycieli”. Następnie poddał pod głosowanie powyŜszy wniosek.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 7 głosach za, 13 wstrzymujących się wniosek
przyjęła.
W wyniku głosowania przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się porządek obrad przedstawia
się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr VII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.
Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
„ Informacja o reorganizacji szpitala”,.
„Informacja o akcji protestacyjnej nauczycieli”.
Ocena przygotowania i prowadzenia inwestycji realizowanych przez Miasto
i Gminę Pleszew.
8. Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta
i Gminy Pleszew”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących
nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
b. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
c. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Pleszewie,
d. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla
części wsi Marszew gmina Pleszew,
e. przekazania środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w słuŜbie dla
funkcjonariuszy Policji,
f. zmiany uchwały nr XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30
czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa,
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g. zmiany uchwały nr XXXII/225/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
30 czerwca 2005r. w sprawie wskazania jednostek budŜetowych, które mogą
tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz
ich przeznaczenia,
h. odwołania sekretarza Miasta i Gminy Pleszew,
i. powołanie sekretarza Miasta i Gminy Pleszew.
10. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
11. Interpelacje radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy róŜne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr VII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła protokół Nr VII/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Do pkt 4 Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła Informację o wydanych zarządzeniach i ich
realizacji.

Do pkt 5 Informacja o reorganizacji szpitala.
D. Czaplicka V-ca Starosta Pleszewski stwierdziła, Ŝe sprawa szpitala powiatowego nie jest
sprawą tylko samorządu powiatowego. Spotkania w starostwie rozpoczęły szeroką dyskusję
na ten temat. Z inicjatywą wyszedł nie tylko starosta ale równieŜ dyrektor szpitala. Wczoraj
odbyło się spotkanie z ordynatorami, którzy potwierdzili, Ŝe szpital wymaga doposaŜenia. To
spotkanie potwierdziło, Ŝe czas jest rozpocząć dyskusję, co dalej z pleszewskim szpitalem.
Przy obecnej formie prawnej nie jesteśmy w stanie sfinansować potrzeb naszego szpitala.
DoposaŜenie i utrzymanie szpitala jest zadaniem samorządu. Prosi aby nie uŜywać
stwierdzenia, Ŝe jest to prywatyzacja. Jest to przekształcenie formy działalności. Jaka to
będzie forma, to na dzień dzisiejszy nie wiadomo, trwają dyskusje na ten temat. Nie wiadomo
jak zareagują radni. Przed nami jeszcze wiele spotkań, wyjazdów i dyskusji jak równieŜ
diagnoza stanu szpitala zrobiona przez firmy zewnętrzne. Dopiero potem radni podejmą
decyzję. Do dyskusji w tej sprawie zapraszani są wójtowie, pracownicy szpitala, radni, a więc
stwierdzenie, Ŝe robi się to po cichu jest nie na miejscu. Jeśli chodzi o wypadek, to nie jest
tak, Ŝe pleszewski szpital dysponuje kilkunastoma karetkami. Najwidoczniej pleszewska
karetka była u pacjenta. W Gizałkach jest równieŜ pleszewską karetką. Podkreśliła, Ŝe
pleszewskie ratownictwo medyczne jest na bardzo dobrym poziomie. Poinformowała, Ŝe
przychodnia przy szpitalu działa a lekarze pracujący w szpitalu nie przystąpili do strajku.
Radna KałuŜna Dyrektor Szpitala wyjaśniła, Ŝe pleszewski szpital dysponuje 3 karetkami.
Jedną karetką „R”, i 2 karetkami „W”. Jedna karetka stacjonuje przy centrum powiadamiania
ratunkowego, a druga stacjonuje w Gizałkach. Zabezpieczenie karetek naleŜy do wojewody a
my jesteśmy tylko wykonawcami usług. W dniu wypadku karetka „R” była z pacjentem,
który miał ostry zawał. Karetka „W”, która stacjonuje przy Centrum Powiadamiania
Ratunkowego była u zachorowania dlatego teŜ była ściągana karetka z Gizałek.
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Poinformowała, Ŝe pleszewscy lekarze na dzień dzisiejszy nie strajkują choć są w sporze
zbiorowym.
Radny Grobys podziękował za wyjaśnienia. Stwierdził, Ŝe poruszył ta sprawę dlatego, Ŝe
mieszkańcy byli zbulwersowani, iŜ 6 letnie dziecko leŜało na trawniku pół godziny zanim
przyjechała karetka.

Do pkt 6 „Informacja o akcji protestacyjnej nauczycieli”.
A. Ptak Z – ca Burmistrza poinformował, Ŝe 7 maja 2007r. Prezes Zarządu Związku
Nauczycielstwa Polskiego Piotr Kowalik wystosował pismo do Burmistrza, Starosty, Wójtów,
Dyrektorów szkół i przedszkoli w którym moŜna przeczytać: „Zarząd Oddziału ZNP
w Pleszewie pragnie poinformować o pogotowiu strajkowym, które rozpoczęło się 7 maja
2007r. zgodnie z uchwałą zarządu głównego ZNP. Jednocześnie chcemy poinformować, Ŝe
protest ten nie jest skierowany przeciwko państwu ale zgodnie z uchwałą zarządu głównego
związek wszedł w spór zbiorowy z rządem. O dalszych krokach będziemy państwa
informować”. Jutro będzie miał informację czy wszystkie szkoły przystąpią do
dwugodzinnego strajku.
Radny Grobys pyta jaka będzie opieka nad dziećmi podczas strajku.
A. Ptak Z- ca Burmistrza poinformował, Ŝe dyrektorzy szkół i nauczyciele są zobowiązani do
zapewnienia opieki dzieciom.

Do pkt 7 Ocena przygotowania i prowadzenia inwestycji realizowanych przez Miasto i
Gminę Pleszew.
Burmistrz przypomniał, Ŝe dzisiaj radnym został dostarczony dodatkowy materiał dotyczący
oceny przygotowania i prowadzenia inwestycji realizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew.
I. Sobisiak kierownik WI udzieliła dodatkowych informacji do następujących inwestycji:
- budowa stacji uzdatniania wody: 21 maja odbyła się rozprawa w Warszawie przed Prezesem
Urzędu Zamówień Publicznych. Odwołanie firmy Gutkowski z Leszna zostało odrzucone.
Będziemy mogli zawrzeć umowę z wykonawcą na budowę stacji po otrzymaniu wyroku,
który powinien w najbliŜszych dniach dotrzeć do urzędu.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Zielonej Łące: do 30 maja wykonawca rozpocznie II etap
budowy kanalizacji Zielonej Łąki. Miasto będzie musiało dodatkowo wykupić grunt pod
przepompownie ze względu na zmianę stosunków własności gruntów.
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wierzbowa w Pleszewie: złoŜono dodatkowe
pismo z oświadczeniem do starostwa w sprawie odprowadzenia wód deszczowych z ulicy
Wierzbowej, aby uzyskać pozwolenie wodno prawne od starosty na odprowadzenie do rzeki
Ner.
- przebudowa ujęcia i sieci wodociągowej w Lenartowicach: w dniu 18 maja podpisano
umowę o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkim Funduszem. W przygotowaniu jest
umowa na uzyskanie poŜyczki.
- dokumentacja hydrologiczno-geologiczna z wykonaniem odwiertów nowych ujęć
w obszarze istniejącego ujęcia Tursko „B”: 17 maja podpisano umowę na wykonanie
opracowania. Zagwarantowany termin wykonania to 5 lipiec 2007r.
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- remont chodnika przy ul. Poznańskiej: inwestycja ta została zakończona. Pozostały do
wykonania dwa wjazdy do posesji, które leŜą w gestii GDKiA.
- projekt budowy ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Solskiego oraz projekt budowy ulic
na osiedlu przy ul. Wareńczyka: zostały podpisane umowy z wykonawcą. Projekty będą
gotowe w sierpniu 2007r.
- ogrodzenie i oświetlenie mieszkań socjalnych: do 30 czerca zostanie to zadanie wykonane
- remont-modernizacja budynku ZSP w Kowalewie: został opracowany audyt energetyczny i
przygotowano postępowanie przetargowe na wymianę stolarki okiennej w budynku
szkolnym. Termin zakończenia zadania upływa 30 sierpnia br.
- rewitalizacja plant: remont sanitariatów zostanie wykonany do 5 lipca br.
- remont budynku OSiR przy Al. Mickiewicza: przygotowano postępowanie przetargowe,
Roboty planuje się wykonać do 21 sierpnia 2007r
- budowa kompleksu sportowego w Pleszewie: radni otrzymali dodatkowe materiały, które
przedstawiają koncepcje opracowania dokumentacji. Prosi radnych o włączenie się do prac
nad wyborem koncepcji celem zlecenia dokumentacji na opracowanie tego obiektu na
terenach OHP, bądź pobliskim sąsiedztwie ul. Sportowej, jeśli miasto nie otrzyma terenów
OHP od Wojewody.
- zakup wyposaŜenia i montaŜ wentylacji w Kowalewie: wentylacja została wykonana.
Rozstrzygnięto równieŜ przetarg na wyposaŜenie.
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu ul. Zachodniej i ul. Poznańskiej
w Pleszewie: gmina wykonała projekt na budowę sygnalizacji, który został przekazany do
GDDKiA. Oczekuje na zatwierdzenie. Wykonawcą ma być GDKiA w Poznaniu.
-monitoring w Pleszewie: zadanie to jest w trakcie realizacji. Najprawdopodobniej przesunie
się termin wykonania do 20 czerwca.
Radny Borkowski stwierdził, Ŝe mieszkańcy bardzo się cieszą, Ŝe GDDKiA wykonana
sygnalizację. Dyrekcja bardzo długo czekała na propozycję urzędu. Dwukrotnie były juŜ
pieniądze w budŜecie zabezpieczone na ten cel. Odnosząc się do przebudowy Placu
Kościuszki stwierdził, Ŝe Komisja Oświaty opiniowała projekt. Stwierdzono, Ŝe projekt ten
nie jest doskonały. NajwaŜniejszą sprawą jest kwestia bezpieczeństwa dzieci. Musi być
korekta tego projektu aby rozwiązać sprawę dojścia dzieci z boiska szkolnego do sali
gimnastycznej. Odnosząc się do budowy kompleksu sportowego przypomniał, Ŝe 3 razy
składał interpelację w sprawie terenów. Rozumie, Ŝe są problemy i jest powaŜny dylemat.
Mówi się o budowie a nie ma miejsca na jego budowę. Przygotowuje się koncepcję,
a z terenem jest problem. Przypomniał, Ŝe inwestycja ta jest wydatkiem niewygasającym.
Radna Korzeniewska odnosząc się do inwestycji budowa stacji uzdatniania wody stwierdziła,
Ŝe wie, iŜ protest który złoŜyła firma z Leszna dotyczył niedostatecznych kompetencji firmy z
Jarocina w budowie takich stacji. Pyta, czy firma z Jarocina jest w stanie wybudować taką
stację jaką miasto potrzebuje. Z tego co wie, to firma ta budowała tylko jedną stację na
wielkość poboru wody w granicach 50m3/h. Pewnie wybudowanie stacji na pobór 350 m3 jest
dla nich duŜym wyzwaniem ale czy na pewno wiemy, Ŝe będzie to przez nich dobrze
zrobione.
Radny śychlewicz pyta jakie inwestycje zostały wstrzymane z powodu zabezpieczenia
pieniędzy na akcję woda, w tym na wsparcie finansowe PK. Nie moŜemy kosztów wody
przerzucać na budŜety rodzinne mieszkańców gminy. Musimy pieniądze zabezpieczać
i zbierać. Nie rozpoczynać nowych inwestycji, nawet juŜ zaplanowanych. PrzecieŜ moŜemy
w kaŜdej chwili je zdjąć lub przerzucić pieniądze na inne roboty. Musi być jak najszybciej
doprowadzona do pełnej perfekcji sieć wodna, ujęcia wody i jej odpowiednie oczyszczanie.
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Radny Kuberka stwierdził, Ŝe w związku z sytuacją z woda naleŜy szukać oszczędności.
Skoro sprawa monitoringu się przesuwa, to czy jest sensownym wydawanie pieniędzy na
wynagrodzenie dla pracownika obsługującego ten monitoring.,
Radny Klak stwierdził, Ŝe radni usłyszeli wszystko o inwestycjach, które są realizowane pod
kątem formalnym i merytorycznym. Ma trochę uwag dotyczących cyfr i okresu ich realizacji.
Nie ma wprawdzie skarbnika ale okazało się, Ŝe pismo, które otrzymał, podpisane
nieczytelnie zostało sporządzone przez panią Marlenę Łuczak. Nie wie czy taka osoba pracuje
w urzędzie. Dotychczas takiego nazwiska nie słyszał i nie zna takiej osoby. Informację
związaną z wieloletnimi nakładami inwestycyjnymi na dzień 31 grudnia 2006r., otrzymał 17
maja. Jest to syntetyka wszystkich realizowanych inwestycji w poszczególnych latach. Jest to
bezpośrednio związane z materiałami budŜetowymi. Jest to 16 pozycji obecnie
realizowanych. Początek realizacji tych inwestycji datuje się na 2002r. kiedy to wydano
pierwsze środki na stację uzdatniania wody. Kończy się na roku 2013r. na kiedy zaplanowany
jest koniec budowy kompleksu sportowego. Na 16 pozycji, które zostały sporządzone tylko 6
zostało dobrze sporządzonych. UwaŜa, Ŝe sporządzanie takich dokumentów nie powinno się
powierzać szeregowym pracownikom skoro od tego jest skarbnik czy teŜ kierownik wydziału
finansowego. Z dokumentu tego wynika, Ŝe za mieszkania kupione od Famotu zapłaciliśmy
juŜ w całości w tamtym roku, co jest nieprawdą. Dopiero 80.000zł. zapłacimy w tym roku.
W 10 pozycjach pisze, Ŝe albo wydano więcej niŜ w rzeczywistości albo mniej. Na Rynek
wydano 55.000zł mniej niŜ to napisano. Nie zgadzają się równieŜ okresy inwestycji. UwaŜa,
Ŝe takie pisma w ogóle z UMiG nie powinny wychodzić.
Przewodniczący Rady zwracając się do Burmistrza i Kierownika WI stwierdził, Ŝe mówienie,
iŜ ma się dopiero robić jakąś koncepcję jest nie na miejscu. W 2002r. była juŜ przygotowana
koncepcja budowy obiektu sportowego. W ubiegłym roku w budŜecie na ten cel pierwotnie
zabezpieczono kwotę 450.000zł. Zostawiono kwotę 150.000zł. aby rozpocząć inwestycję a
nadal nic się nie robi. Są tereny naleŜące do miasta, na których jak mówi architekt moŜna
pewne rzeczy realizować. Oczekuje zdecydowanego działania w tej sprawie.
Burmistrz zgadza się z tym, Ŝe były pieniądze w latach ubiegłych ujęte w budŜecie na budowę
kompleksu sportowego. Od 3 lat czynione są intensywne starania o przejęcie terenów przy
OHP. Osobiście rozmawiał w poniedziałek w tej sprawie z wojewodą. Wojewoda oczekuje
na rozmowę z radnym sejmiku wojewódzkiego i dlatego teŜ prosi pana Bierłę
o wstawiennictwo w tej sprawie. Wszystkie dokumenty ze strony urzędu zostały
przygotowane. Jest równieŜ pozytywna opinia starostwa w tej kwestii. Po raz pierwszy słyszy,
Ŝe na ul. Kazimierza Wielkiego jest miejsce na usytuowanie basenu i kręgielni. Jeśli byłaby
zgoda, Ŝe te dwa obiekty mają być budowane oddzielnie, to być moŜe jeden z nich tam się
zmieści. Jeśli ma to być obiekt kompleksowy, to moŜe powstać wyłącznie na terenie OHP.
Jeśli w najbliŜszym czasie się okaŜe, Ŝe nie pozyskamy tego terenu, to będziemy obiekt
budować przy OHP. Wówczas będzie naleŜało wyburzyć istniejące tam pawilony.
W najbliŜszym czasie planowane jest spotkanie z projektantami. Prosi o uwagi i propozycje
dotyczące koncepcji, którą radni dziś otrzymali. Urząd chce aby dokumentacja była
przygotowana i w momencie ogłoszenia naboru na środki zewnętrzne moŜna było się o nie
starać. Zgadza się, Ŝe pieniądze w budŜecie były i nie zostały one wykorzystane ale w innym
miejscu nie da się zlokalizować kompleksu sportowego. Odnosząc się do zapytania radnego
śychlewicza wyjaśnił, Ŝe na dzień dzisiejszy Ŝadne inwestycje nie zostały wstrzymane. Mogą
być pewne oszczędności na niektórych inwestycjach, co będzie wykorzystywane.
Prawdopodobnie będą potrzebne dodatkowe środki na zmianę technologii budowy stacji.
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Odnosząc się do wypowiedzi radnego Klaka stwierdził, Ŝe taki dokument, sporządzony przez
pracownika nie powinien wyjść z urzędu. Wszystkie dokumenty do radnych moŜe
podpisywać burmistrz, z-cy burmistrza, skarbnik, sekretarz. Wyciągnie w tej sprawie
konsekwencje.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie zgadza się z wypowiedzią burmistrza. Radni proszą
o wizję lokalną. Na tym terenie byli zarówno członkowie Komisji Zdrowia jak i Komisji
Bezpieczeństwa. Architekt potwierdza, Ŝe obiekt zmieściłby się na Kazimierza Wielkiego.
Burmistrz stwierdził, Ŝe nie widzi problemu aby w przyszłym tygodniu zrobić wizję lokalną,
którą zorganizuje architekt i WI.
I. Sobisiak odnosząc się do wypowiedzi radnych stwierdziła, Ŝe nie moŜna było zrobić
wcześniej sygnalizacji świetlnej bowiem porozumienie z GDKIA zostało zawarte dopiero 15
grudnia 2006r. Mimo usilnych starań GDDKiA wcześniej nie zgadzała się na jej wykonanie.
W ubiegłym roku zostały opracowane trzy koncepcje modernizacji Placu Kościuszki. śadna
z nich nie uzyskała akceptacji. Zlecono kolejnemu projektantowi opracowanie następnej
koncepcji. Wówczas nic się nie mówiło o bezkolizyjnym dostępie do sali gimnastycznej.
Kompleksu sportowego mimo środków zabezpieczonych na jego budowę nie moŜna było
rozpocząć Ŝadnych prac ze względu na brak wskazania terenu pod tą inwestycje. Stwierdziła,
Ŝe protest firmy dotyczył tego, iŜ w ofercie były referencje na budowę stacji o technologii
uzdatniania 137m3 a firma Gutkowski twierdziła, Ŝe budowali stację o wielkości 50m3.
Referencje te zostały sprawdzone. Wójt Gminy Wierzchosławice potwierdził, Ŝe ujęcie jest
50m3 ale stacja jest o wydajności 137m3. Poza tym firma przeprowadzała rozbudowę
i modernizację większych stacji. Budowała oczyszczalnie ścieków. Te referencje były
równieŜ badane przez zespół arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych.
Radna Korzeniewska pyta czy budowali stację w technologii filtrów duńskich, która będzie u
nas zastosowana.
I. Sobisiak stwierdziła, Ŝe nie ma znaczenia czy będą to takie filtry, czy inne.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe z tego co się orientuje, to wójt Wierzchosławic jest
zadowolony ze współpracy z tą firmą ale ta stacja jest nieadekwatna do tej wielkości stacji,
która będzie u nas budowana. Radni chcieliby wiedzieć, Ŝe firma wywiąŜe się z podjętego
działania najlepiej jak tylko potrafi, i Ŝe będzie to stacja odpowiednia do wody, którą
będziemy mieć.
I. Sobisiak uwaŜa, Ŝe dochowano naleŜytej staranności w sprawdzeniu referencji.
Specyfikacja spełniała wszystkie wymogi, które postawiliśmy. Wszystko było sprawdzone
przez zespół arbitrów. Podkreśliła, Ŝe nigdy do końca nie ma pewności czy coś z firmą się nie
stanie.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe za wirtualnie działający monitoring, płaci się realne pieniądze
za jego niby obsługę. Wcześniej uzyskał odpowiedź, Ŝe jest to kompetencja burmistrza, który
nie przewiduje Ŝadnych zmian. Proponuje aby burmistrz płacił z własnych pieniędzy.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe rzadko zgadza się z radnym Klakiem ale dzisiaj musi się z nim
zgodzić w pełnej rozciągłości. Od początku kadencji radni nie otrzymali jeszcze Ŝadnego
dokumentu finansowego, który nie zawierałby błędów. Na dwóch kartkach potrafi się
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zmieścić tych błędów kilkanaście, a w dokumentach obszerniejszych po kilkadziesiąt. Nie
obwinia szeregowych pracowników urzędu gdyŜ jest osoba, która odpowiada za wszystkie
dokumenty finansowe. Ma nadzieje, Ŝe burmistrz w przyszłości weźmie to pod uwagę i
odpowiednie konsekwencje wyciągnie. Nie moŜe być tak, Ŝe radni otrzymują na kaŜdą sesję
wszystkie błędne dokumenty.
Radny Grobys stwierdził, Ŝe nie zna obecnego projektu przebudowy Placu Kościuszki. Pyta
jaki jest czas na wypowiedzenie umowy panu Vogtowi na prowadzenie ogródka piwnego.
Pyta, czy jest juŜ umowa podpisana z wykonawcą na zrobienie toalet w Plantach. Zastanawia
się czy toalety będą wykonane do Dni Pleszewa.
A Ptak Z – ca Burmistrza poinformował, Ŝe koncepcja przebudowy Placu Kościuszki
przewiduje pieszo-jezdnię. Podczas odbytej wizji lokalnej w czasie posiedzenia Komisji
Oświaty okazało się, Ŝe pieszo –jezdnia, która przewiduje ruch pieszych po odcinku szkołasala nie wystarcza aby zapewnić bezpieczeństwo przechodzącej młodzieŜy. Zasugerowano
aby kosztem 3 miejsc parkingowych wykonać dodatkowo chodnik, co zostanie uwzględnione
w projekcie. Wyjaśnił, Ŝe umowa na prowadzenie ogródka panu Vogtowi została
wypowiedziana. Odnosząc się do kwestii toalet w Plantach stwierdził, Ŝe będą one wykonane
w obecnym budynku amfiteatru. Część pomieszczeń w tym budynku nadal będzie
wykorzystywane przez DK, który rozpoczął prace remontowe polegające na połoŜeniu płytek.
Ma nadzieje, Ŝe do Dni Pleszewa toalety zostaną wykonane.
Radna KałuŜna prosi aby w przyszłości wykonując róŜne rzeczy patrzeć czy nie będą one
utrącać działalności gospodarczej. Zastanawia się czy wypowiedzenie umowy panu Vogtowi
nie zaburzy w jakiś sposób jego działalności gospodarczej. Cieszy się, Ŝe powstają ogródki
ale uwaŜa, Ŝe ich lokalizacja w rynku nie jest dobrym pomysłem ze względu na brak toalet.
Radna Tymecka przypomniała, Ŝe w ubiegłym roku Brzezie skorzystało ze środków odnowy
wsi. Dokonano remontu Domu Kultury. Wiele razy interweniowała juŜ w sprawie
nienaleŜytego wykonana boiska. Prosi o zajęcie się tą sprawą.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe z wypowiedzi burmistrza wynika, Ŝe wstrzymania inwestycji
nie będzie bo nie ma takiej potrzeby. Pyta, czy sieć wodociągowa jest juŜ zmodernizowana
i podzielona na cztery części, czy są wymienione rury, które nie są dopuszczalne do
uŜytkowania lub czy są pieniądze na te roboty i kiedy zostaną wykonane. Chodzi mu o to aby
burmistrz nie był wzywany do wojewody i był sztorcowany za złe działania bo to się kładzie
cieniem na naszym samorządzie. Wojewoda powiedział, Ŝe ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi wyraźnie, Ŝe jest to zadanie własne
gminy i naleŜy umieć to zadanie wykonać. Trzeba umieć przez lata tak organizować
inwestycje aby pod tym względem społeczność lokalna nie cierpiała. Pyta, czy jest budowane
lub czy są pieniądze na nowe ujecie głębinowe wody, czy są pieniądze na rekompensaty dla
społeczeństwa, czy są pieniądze na strefy pośrednie ujęć, których równieŜ Ŝąda wojewoda,
czy są pieniądze na zespół fachowców i propozycje, które ten zespół wypracuje. Stwierdził,
Ŝe na chlor pieniądze są ale to jest zbyt mało. Nie chce ciągłego chlorowania.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnej KałuŜnej stwierdził, Ŝe brak miejsc
parkingowych i bezpieczeństwo dzieci wymusiło wypowiedzenie umowy Panu Vogtowi.
Pokreślił, Ŝe Pan Vogt został poinformowany o tym, Ŝe będzie ogłoszony przetarg na
prowadzenie dwóch ogródków w Rynku. Ponadto jest on na bieŜąco informowany
o wszystkich pracach związanych z budową miejsc parkingowych poniewaŜ wokół są jego
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grunty. Następnie stwierdził, Ŝe radnej Tymeckiej sprawa boiska była wyjaśniana juŜ wczoraj,
niemniej zostanie ono zrobione. Odnosząc się do sprawy monitoringu stwierdził, Ŝe zadanie
to jest realizowane.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe nie pyta o monitoring, tylko o osobę go obsługującą.
Burmistrz stwierdził, Ŝe osoba ta pracuje na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Współpracuje
zarówno ze SM jak równieŜ z Policją.
Materiał pn. „Ocena przygotowania i prowadzenia inwestycji realizowanych przez Miasto
i Gminę Pleszew” został przez radnych przyjęty po wyczerpaniu uwag.

Do pkt 8 Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew”.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uzasadnienia poszczególnych wniosków Przewodniczący
Klubów otrzymali w dniu dzisiejszym. Wnioski zostały złoŜone przez poszczególne kluby
w terminie 1 miesiąca przed sesją. Z tego co wie, jeszcze jeden klub ma zamiar złoŜyć
wniosek o odznaczenie. Prosi o zachowanie wymaganego terminu jego złoŜenia. Następnie
pokrótce przedstawił uzasadnienie wniosku o przyznanie postanowienia w sprawie nadania
odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” Janowi Bandoszowi, które
znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła
postanowienie nr VIII/1/2007 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew” Janowi Bandoszowi, które stanowi załącznik nr 6 protokołu.
Przewodniczący Rady pokrótce przedstawił uzasadnienie wniosku o przyznanie
postanowienia w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy
Pleszew” Zenonowi Nowickiemu, które znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła
postanowienie nr VIII/2/2007 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew” Zenonowi Nowickiemu, które stanowi załącznik nr 7 protokołu.
Przewodniczący Rady pokrótce przedstawił uzasadnienie wniosku o przyznanie
postanowienia w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy
Pleszew” Tadeuszowi Rakowi, które znajduje się do wglądu w Biurze Rady.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła
postanowienie nr VIII/3/2007 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew” Tadeuszowi Rakowi, które stanowi załącznik nr 8 protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe odznaczenia zostaną wręczone podczas obchodów
Dni Pleszewa.

10

Do pkt 9 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew,
Burmistrz zaproponował zgodnie z wnioskiem zgłoszonym przez Komisję BudŜetu i Spraw
Gospodarczych zmniejszenie kwoty 50.000 Euro do kwoty 30.000 Euro, o której mowa w §
1 ust 4 lit „a” powyŜszego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy
Pleszew z poprawką zaproponowaną przez burmistrza.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VIII/47/2007 w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie
Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu.

b. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych
od podatku od nieruchomości.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VIII/48/2007 w sprawie zwolnień
przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu.

c. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Pleszewie,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr VIII/49/2007 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu

d. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części
wsi Marszew gmina Pleszew,
Radny Borkowski stwierdził, Ŝe wokół tego planu narosło wiele nieporozumień, toczyły się
dyskusje a nawet spory. Cieszy się, Ŝe w końcu przedstawiono projekt planu do uchwalenia.
UwaŜa, Ŝe projekt ten naleŜy przyjąć aby umoŜliwić rozwój Pleszewa, a zwłaszcza stworzyć
moŜliwości rozwoju osób młodych. Mieszkańcy, zwłaszcza młodzi pytają o działki w
Pleszewie. Na terenie miasta działek pod zabudowę jest niewiele. Zlikwidowano filię
Uniwersytetu, za chwilę nie będzie filii Akademii Rolniczej. Jeśli nie stworzymy miejsc gdzie
będą mogli się osiedlać młodzi ludzie, to zaczną masowo wyjeŜdŜać. UwaŜa, Ŝe koszty, które
będą poniesione w przyszłości na infrastrukturę nie mogą być barierą do uchwalania planów.
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UwaŜa, Ŝe wszystkie plany powinny być uchwalane. Podkreślił, Ŝe o kolejności budowy dróg
decyduje Rada, a nie uchwalenie planu
Radny Kaczmarek popiera wypowiedź radnego Borkowskiego. Stwierdził, Ŝe jeśli nie
zostanie uchwalony ten plan, to będzie wielki skandal. W kaŜdej gminie uchwala się jak
najwięcej planów, które są podstawą rozwoju.
Radny Nawrocki cieszy się, Ŝe ten punkt wreszcie udało się wprowadzić do porządku obrad.
Musi podziękować niektórym kolegom, którzy głosowali za utrzymaniem tego punktu w
porządku obrad. Dziwi się całemu Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, Ŝe są przeciwko
uchwalaniu planów i przeciwko rozwojowi MiG Pleszew. Stwierdził, Ŝe kaŜdy uchwalany do
tej pory plan pociągał ze sobą skutki finansowe. NaleŜy udostępnić ludziom rozwój. Dzięki
planom będzie moŜna przygotować dla inwestorów bogatą ofertę. W przygotowaniu są
kolejne plany i w takim układzie naleŜy się zastanowić, czy dalej je robić bo przecieŜ równieŜ
pociągną one za sobą skutki finansowe. Pierwsze koszty zostały poniesione w momencie gdy
burmistrz zlecił przygotowanie projektantowi. UwaŜa, Ŝe plany są dobrym narzędziem
zwalczania bezrobocia.
Radny Chołody ma nadzieje, Ŝe radny Nawrocki walczy o dobro mieszkańców, a nie o czyjeś
inne dobro. Radny Nawrocki kłamie mówiąc, Ŝe SLD jest przeciwko uchwalaniu planów.
Chcemy zabezpieczyć interesy mieszkańców Pleszewa, którzy dziś domagają się
wybudowania drogi czy chodnika i czekają na te inwestycje nieraz po 20 lat np. ul.
Grunwaldzka w Pleszewie Nie chciałby aby była taka sytuacja, Ŝe ktoś czekający za drogą
ponad 20 lat będzie miał ją później niŜ osoby, które wybudują się na terenach objętych tym
planem. NaleŜy znaleźć prawny sposób aby miasto nie było zmuszane do realizowania tych
inwestycji w pierwszeństwie
Radny Woźny stwierdził, Ŝe plany stanowią rozwój. Podkreślił, Ŝe w Lenartowicach na
osiedlu mimo, Ŝe nie ma dróg ludzie się budują.
Radny śychlewicz popiera wszystkie wypowiedzi, które tutaj padły. Popiera rozwój miasta,
który jest najwaŜniejszy i jest na radnych sumieniu.
Radny Kaczmarek pyta, czy uchwalenie tego planu spowoduje, Ŝe w pierwszej kolejności
będzie naleŜało robić tam inwestycje, czy będzie to naleŜało do decyzji Rady.
Radny Nawrocki odnosząc się do wypowiedzi radnego Chołodego stwierdził, Ŝe gdyby
uwaŜnie słuchał tego co powiedział, to by usłyszał to, co przed chwilą powiedział, Ŝe nie dba
o interes prywatny, nie ma tam gruntów, ani osoby mające tam grunty nie są z nim
spokrewnione. Pyta radnego Chołodego, co radni mają odpowiadać gdy ludzie pytają, co
robicie jako rada Ŝebyśmy mogli kupować działki w MiG Pleszew po niŜszych cenach niŜ są
teraz.
Radny Sitnicki ma nadzieje, Ŝe plan Marszewa zapoczątkuje inne plany, szczególnie dla
miasta Pleszew. Podkreślił, Ŝe w Ŝaden sposób nie jest związany z Maszewem ani z tym
okręgiem wyborczym ale jest jak najbardziej za uchwaleniem tego planu. UwaŜa, Ŝe sposób
myślenia, który przedstawił radny Chołody jest nie do przyjęcia. Zawsze moŜna znaleźć jakąś
drogę czy chodnik, który będzie się wydawał bardziej potrzebny niŜ ten plan.
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Radny Wajsnis stwierdził, Ŝe co do tego, iŜ wszyscy radni są za uchwaleniem tego planu, to
nie powinno być Ŝadnych wątpliwości. Stwierdził, Ŝe naleŜy powiedzieć tym ludziom, którzy
tam się będą budować, Ŝe przez najbliŜszych kilkanaście lat moŜe nie być mediów.
Radny Chołody prosi radnego Sitnickiego aby tego powodu, Ŝe podał przykład tylko jednej
ulicy zbyt dalekich wniosków nie wysnuwał, Ŝe troszczy się tylko o swój okręg wyborczy.
Radny Grobys stwierdził, Ŝe uczciwość wobec mieszkańców powinna być na pierwszym
miejscu.
Radna KałuŜna stwierdziła, Ŝe plany są kołem napędowym rozwoju. Po uchwaleniu planów
gmina będzie miała większy przychód.
Radny Jędrasiak proponuje przejść do głosowania.
Przewodniczący Rady pyta ile będzie tam działek, jakie usługi są przewidziane.
Z. Konecki poinformował, Ŝe po uchwaleniu planu cała realizacja infrastruktury odbywa się
na podstawie ustawy o finansach publicznych. W momencie kiedy rada znajdzie pieniądze na
robienie mediów wówczas będzie to realizowane. Na terenie objętym planem moŜe powstać
stacja benzynowa wzdłuŜ drogi, która idzie w kierunku Marianina. Przewiduje się tereny pod
budownictwo jednorodzinne niskie, budownictwo wysokie, usługi nieuciąŜliwe. Na dzień
dzisiejszy przewiduje się ok. 120 działek.
Burmistrz pyta Pana Szczepana Nowickiego, który jest właścicielem większej części gruntów
objętych planem, czy podtrzymuje stanowisko sprzedaŜy gminie swoich gruntów zajętych
pod drogi po 2zł za m2, niezaleŜnie od tego czy będzie to za rok, czy za kilka lat.
Szczepan Nowicki stwierdził, Ŝe podtrzymuje swoje stanowisko wypracowane podczas
negocjacji.
Radny Kowcuń pyta, czy jest moŜliwość na tych terenach wybudowania kompleksu
sportowego.
Z. Konecki wyjaśnił, Ŝe jest teren o pow. ok. 1ha przeznaczony pod usługi sportu i rekreacji.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy.
Radny Borkowski stwierdził, Ŝe radni TMP będą głosować za uchwaleniem planu.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe radniKklubu Lewicy są za uchwaleniem planu. Mieli tylko
jedno zastrzeŜenie aby zapewnić w pierwszej kolejności inwestycje ludziom, którzy czekali
na nie kilkanaście lat.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi Marszew gmina
Pleszew.
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Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VIII/50/2007 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – wschód” dla części wsi Marszew gmina
Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 12.

e. przekazania środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w słuŜbie dla
funkcjonariuszy Policji,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania środków
finansowych na nagrody za osiągnięcia w słuŜbie dla funkcjonariuszy Policji.
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VIII/51/2007 w sprawie przekazania
środków finansowych na nagrody za osiągnięcia w słuŜbie dla funkcjonariuszy Policji.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu.
Na sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Kowcuń..

f.
zmiany uchwały nr XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca
2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa.
Z. Konecki stwierdził, Ŝe w momencie kiedy była podejmowana uchwała o zatwierdzeniu
studium tj. w 1990r. okazało się, ze zrobiono błąd. Grunty włączono w granice planu miasta.
Na mapach ewidencyjnych okazało się, Ŝe naleŜą do gminy a nie do miasta.
Radny Nawrocki nie zgadza się, Ŝe Rada popełniła błąd. Uchwała była podejmowana później
o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu studium niŜ uchwała, która zwiększała
granice administracyjne miasta. Uchwała, która była podjęta nie weszła w Ŝycie ale nie wie
kto tego nie dopilnował. Rozumie, Ŝe dzisiejszą uchwałę naleŜy podjąć ale pozostaje pytanie,
czy wreszcie zostanie zrealizowana uchwała, która była wcześniej podjęta, zwiększająca
obszar administracyjny.
Z. Konecki wyjaśnił, Ŝe będzie naleŜało podjąć uchwałę o zmianie granic administracyjnych.
Raz w roku, do końca marca zgłasza się taki wniosek do ministerstwa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pleszewa.
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr VIII/52/2007 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/230/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Pleszewa Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu.
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g. zmiany uchwały nr XXXII/225/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca
2005r. w sprawie wskazania jednostek budŜetowych, które mogą tworzyć rachunki
dochodów własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/225/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wskazania
jednostek budŜetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów własnych, ustalenia źródeł
tych dochodów oraz ich przeznaczenia,
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr VIII/53/2007 w sprawie zmiany
uchwały nr XXXII/225/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 czerwca 2005r.
w sprawie wskazania jednostek budŜetowych, które mogą tworzyć rachunki dochodów
własnych, ustalenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia. Uchwała stanowi
załącznik nr 15 protokołu.
Na sali znajduje się 20 radnych. Wrócił radny Kowcuń.

h. odwołania sekretarza Miasta i Gminy Pleszew,

Radny śychlewicz pyta, co na nowym stanowisku będzie robił obecny sekretarz i o ile
zmniejszy się jego pensja.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe to pytanie nie jest związane z niniejszą uchwałą. Pytanie
to moŜe być zgłoszone w punkcie dotyczącym spraw róŜnych. Następnie. Poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie odwołania sekretarza Miasta i Gminy Pleszew,
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za, 4 przeciw, 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr VIII/54/2007 w sprawie odwołania sekretarza Miasta i Gminy Pleszew,.
Uchwała stanowi załącznik nr 16.
Burmistrz podziękował G. Spychajowi, który kończy pracę na stanowisku sekretarza z dniem
31 maja. O organizowanym spotkaniu poŜegnalnym zostanie powiadomiony Przewodniczący
Rady oraz Przewodniczący Klubów. Od 1997r. jego praca z G. Spychajem opierała się na
zasadach partnerstwa. Doceniał jego wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Podziękował za
dyspozycyjność i oddanie.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe szczególne podziękowanie G. Spychajowi złoŜy na
spotkaniu. Podkreślił, Ŝe w sprawach, które dotyczyły Rady Miejskiej wspólnie dochodzili do
konsensensusu.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe na poŜegnanie G. Spychaja nie przyjdzie poniewaŜ do teatru
jeździe do Kalisza lub Poznania.
i. powołanie sekretarza Miasta i Gminy Pleszew
Burmistrz przedstawił kandydaturę Henryka Zielińskiego na stanowisko sekretarza MiG
Pleszew.
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Radny Jędrasiak pyta L. Bierłę, czy w Powiatowym Urzędzie Pracy są zarejestrowane osoby
z wykształceniem, które odpowiadałoby temu stanowisku.
L. Bierła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy stwierdził, Ŝe takie osoby są zarejestrowane.
Są równieŜ osoby, które pracują i mają odpowiednie kwalifikacje. RównieŜ do nich mogłaby
się zwrócić Rada.
Radny Kaczmarek pyta jakie były przyczyny zwolnienia H. Zielińskiego ze stanowiska
sekretarza w Ostrowie Wlkp i czy naleŜy on bądź naleŜał do jakiejś partii politycznej.
Radny Kuberka nawiązując do wypowiedzi pana L. Bierły wnioskuje o przeprowadzenie
konkursu na stanowisko sekretarza aby dać szansę młodym ludziom pochodzącym z tej ziemi.
Apeluje o patriotyzm lokalny. Radni są równieŜ po to aby chronić prestiŜu tej ziemi.
H. Zieliński poinformował, Ŝe nie jest związany z Ŝadną organizacją polityczną. Nigdy nie
był członkiem Ŝadnej organizacji politycznej. Podkreślił, Ŝe zawsze w pracy starał się aby
urząd był instytucją apolityczną. Stwierdził, Ŝe osiem lat pracował z prezydentem Świątkiem i
osiem lat z prezydentem Kruszyńskim. Po wyborach nowy prezydent zaproponował na
stanowisko sekretarza inną osobę. Wówczas uzgodniono warunki odejścia.
Przewodniczący Rady odnosząc się do wniosku radnego Kuberki stwierdził, Ŝe ogłoszenie
konkursu na stanowisko sekretarza nie leŜy w kompetencjach Rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołanie sekretarza
Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 3 przeciw, 5 wstrzymujących się
podjęła uchwałę nr VIII/55/2007 w sprawie powołanie sekretarza Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu.

Do pkt 10 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
Burmistrz poinformował, Ŝe wyniki badań dotyczące sfery fizykochemicznej i
bakteriologicznej są pozytywne od 8 maja. Nie ma Ŝadnych przekroczeń za wyjątkiem
jednego elementu, którym jest barwa. Nie ma przekroczeń Ŝelaza czy manganu. Nie ma
Ŝadnych bakterii, przekroczeń wartości chlor. Wyniki te przekazujemy Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi sanitarnemu w Pleszewie, który je potwierdza. Po otrzymaniu
wyroku z Urzędu Zamówień Publicznych nastąpi natychmiastowe podpisanie umowy na
budowę stacji uzdatniania wody z wykonawcą. Poinformował, Ŝe w trakcie uzgadniania jest
zmiana technologii. Stwierdził, Ŝe jest podpisana umowa z przedstawicielami Uniwersytetu
im A. Mickiewicza na opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych odwiertów. Jest
informacja z Urzędu Marszałkowskiego gdzie te zasoby mogą się znajdować. Przypomniał, Ŝe
na ten cel w budŜecie jest zabezpieczona kwota 250.000zł. Jeśli ta kwota okaŜe się
niewystarczająca, to przedstawi propozycję zmian. Podkreślił, Ŝe trwa codzienny monitoring
sieci. Wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym zostało wytyczonych
20 punktów, na których jest prowadzony monitoring. Obecnie trwa montaŜ zaworów
antyskaŜeniowych wszędzie tam, gdzie są ujęcia własne połączone z hydroforem. Jest
bezwzględny zakaz eksploatacji ujęć własnych z jednoczesnym podłączeniem z siecią
miejską. Ustalono wspólnie z PPIS, Ŝe w przypadku wyników wody, które są dzisiaj, przy
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zagwarantowaniu dostarczenia wody przez gminę Gołuchów nie ma potrzeby budowania w
trybie pilnym tymczasowego uzdatniania wody poniewaŜ w ciągu 3 miesięcy filtry, które są
w nowej dokumentacji powinny juŜ być zamontowane. Nowe odwierty dotyczące Turska B
wykonywane będą wspólnie z gminą Gołuchów poniewaŜ jest ona właścicielem części tych
terenów. Wspólnie z gminą Gołuchów zostało zlecone opracowanie dokumentacji na strefę
pośrednią dotyczącą ujęcia Turska B. Opracowanie takiej dokumentacji moŜe trwać nawet 6
miesięcy. Wójt Gminy Gołuchów zobowiązał się do wystosowania pisma do właścicieli
działek w pobliŜu przewidzianej strefy z prośbą o zastosowanie takich technik nawoŜenia aby
nie miały wpływu na ujęcie Turska B.
Na sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Klak.
Radny śychleiwcz przypomniał, Ŝe Burmistrz powiedział, Ŝe woda jest dobra za wyjątkiem
barwy. Pyta, co pod pojęciem barwa się kryje. śelazo zawarte w wodzie ma bowiem barwę
Ŝółtobrązową a mangan brunatną. Chce usłyszeć jakie jest przekroczenie w ostatnich
badaniach tych dwóch metali.
Radny Sitnicki pyta jakie straty poniosło do tej pory miasto w związku z kryzysem
związanym z wodą. Swego czasu „Gazeta Pleszewska” opublikowała, Ŝe jest to 500.000zł, co
urząd zdementował. Skoro urząd dementował, Ŝe nie jest to 500.000zł., to pewnie jest
dokładne wyliczenie jakie koszty zostały poniesione.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe od 8 maja nie ma przekroczenia Ŝelaza ani manganu. Mieszczą się one
w dopuszczalnych normach. Nie potrafi odpowiedzieć dlaczego jest taka barwa poniewaŜ nie
jest fachowcem w tej sprawie. Pan Banaszak z sanepidu powiedział, Ŝe jest to najmniejszy
problem. Odpowiadając radnemu Sitnickiemu stwierdził, Ŝe z tego co pamięta „Gazeta
Pleszewska” nie podawała kwoty 500.000zł., tylko 5.000.000zł. Dziś nie potrafi dokładnie
powiedzieć jakie poniesiono koszty. Nie wszystkie faktury wpłynęły. Faktury, które wpłynęły
opiewają na kwotę 240.000zł. Szczegółowe dane będą radnym podane.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe skoro gmina informowała, Ŝe kwota podana przez gazetę jest
fałszywa, to uwaŜa, Ŝe gmina wie ile to jest. Z tego co mówi burmistrz wynika, Ŝe woda
chociaŜ jest brązowa to moŜna ją pić, pyta czy dobrze rozumie.
Burmistrz stwierdził, Ŝe decyzję o tym czy woda nadaje się do picia podejmuje PPIS. Zmiany
barwy mieszczą się w normach dopuszczalnych. Ustalono z PPIS, Ŝe po podpisaniu umowy
zostanie przedstawiony harmonogram budowy stacji. Przedstawimy równieŜ w jaki sposób
chcemy uzyskać lepsze parametry. Na bazie tego, PK wystąpi o dopuszczenie wody z takimi
parametrami jakie są obecnie. Są one warunkowo moŜliwe do dopuszczenia. Stwierdził, Ŝe
koszty jakie poniosła gmina są zdecydowanie niŜsze niŜ 5.000.000zł.
Radny śychlewicz pyta czy woda jest zdatna do picia czy warunkowo zdatna do picia.
Stwierdził, Ŝe gminny TBS nie tylko nie opuścił mieszkańcom za wodę ale nawet dostali
podwyŜkę za czynsz. Obojętnie czym to jest motywowane , mieszkańcy twierdzą, Ŝe tym
sposobem chce burmistrz częściowo pokryć straty spowodowane swoimi złymi decyzjami w
sprawie wody. śądam jasnych działań w tym zakresu Mieszkańcy gminnych zasobów
mieszkaniowych teŜ mają prawo do obniŜki za wodę i chcą ta obniŜkę widzieć na
dokumencie kwitującym zapłatę czynszu.
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Burmistrz zgadza się, Ŝe mieszkańcy ci powinni widzieć ten upust na dokumencie. Zostanie to
wyegzekwowane. Stwierdził, Ŝe woda w chwili obecnej poza tym jednym parametrem,
którym jest barwa spełnia normy. Decyzje w sprawie dopuszczenia wody do spoŜycie
podejmuje sanepid.
Radny Nawrocki przypomniał, Ŝe w tym punkcie miało być omawiane stanowisko w sprawie
wody.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe są przygotowane dwa stanowisko. Jedno stanowisko
przedłoŜył radny śychlewicz a drugie koalicja, które jest nieco szersze i dalej idące.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe Przewodniczący powiedział, Ŝe jest stanowisko przedłoŜone
przez radnego śychlewicza. To nie jest stanowisko radnego śychlewicza i prosi aby nie
uŜywać takich sformułowań.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe stanowisko to jest podpisane przez Tadeusza
śychlewicza Przewodniczącego Klubu Radnych Razem dla Pleszewa.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe przedłoŜone przez niego stanowisko zostało wypracowane
przez Klub Razem dla Pleszewa, następnie zostało uzgodnione przez opozycję i dopracowane,
a więc jest stanowiskiem szerszym. Ja tylko to podpisałem gdyŜ nie boję się podpisywać.
Drugi projekt, który został radnym dostarczony nie jest podpisany i nie wie czyj on jest i skąd
się wziął, Ponadto projekt opozycji został przyjęty i zatwierdzony przez Komisję Zdrowia,
czyli jest jakby w tej chwili projektem Komisji Zdrowia.
Radny Sitnicki podejrzewa, Ŝe w protokole Komisji Zdrowia znalazł się taki punkt, Ŝe
komisja przyjęła to jako swoje stanowisko. Gdyby wnikliwie czytać protokoły z komisji to na
pewno by się taki zapis znalazł.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe posiedzenie komisji było w dniu wczorajszym, a więc
nie ma jeszcze sporządzonego protokołu z tego posiedzenia.
Radny Nawrocki stwierdził, Ŝe na Komisji Zdrowia był przedstawiony projekt stanowiska.
Poprzez głosowanie, stosunkiem głosów 3 do 3, z przewaŜającym głosem przewodniczącego
ustalono, Ŝe będzie on w tym punkcie propozycją do dyskusji.
Radny Kaczmarek stwierdził, Ŝe to stanowisko zostało przyjęte jako stanowisko Komisji
Zdrowia do dyskusji i ewentualnych zmian aby wypracować stanowisko wszystkich radnych.
W głosowaniu 3 radnych było za, a 3 się wstrzymało.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe to stanowisko ma wydźwięk deklaratywny. Proponowane
rozwiązania powinny uspokoić mieszkańców. UwaŜa, Ŝe mieszkańców interesują dwie
kwestie. Aby jak najszybciej była dobra woda i aby dostali odszkodowanie. UwaŜa, Ŝe punkt
dotyczący załoŜenia zaworów antyskaŜeniowych w ramach rekompensaty oprócz bonifikaty
jest jak najbardziej Ŝyciowy. UwaŜa, Ŝe przeciętnego Kowalskiego nie interesuje czy będzie
jakiś odwiert czy nie, jak to pisze się w tym drugim stanowisku. Stwierdził, Ŝe mieszkańcy
mają prawo do rzetelnej informacji. Ponadto jeśli w jakiejś części miasta odbywa się
chlorowanie, to powinny być beczkowozy. JeŜeli byłaby rekompensata w wysokości 50%, to
ludzie mieliby pieniądze na zakup wody w supermarketach do celów konsumpcyjnych. To
wszystko byłoby wyrazem troski Rady o mieszkańców. Stanowisko to chcemy przekazać
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burmistrzowi aby podjął stosowne działania. Nic mu nie nakazujemy. Nie kwestionuje tego
co powiedział dziś burmistrz o wynikach wody poniewaŜ nie ma takiej wiedzy. Stanowisko
powinno dotyczyć ludzkich problemów. Nie powinno dotyczyć tego, Ŝe naleŜy robić strefę,
odwierty itd.
Wyszedł radny Kowcuń. Jest 18 radnych na sali.
Przewodniczący Rady widzi w podjęciu takiego stanowiska dwa aspekty. Jeden aspekt, to
pokazanie mieszkańcom, Ŝe Rada zajmuje się tą sprawa. Drugi aspekt, to pokazanie
mieszkańcom, Ŝe myśli się o rozwiązaniach długofalowych typu budowa stacji uzdatniania
wody, dokonanie odwiertów itd.
Radny Chołody odnosząc się do stanowiska opracowanego przez kluby opozycji, który
stanowi załącznik nr 18 protokołu, stwierdził, Ŝe nie moŜna się nie zgodzić z jego
uzasadnieniem. UwaŜa, Ŝe z pkt 1 i pkt 2 treści stanowiska równieŜ naleŜy się zgodzić.
UwaŜa, Ŝe aby przyjąć pkt 3 naleŜałoby mieć kalkulację finansową, jakie koszty by to za sobą
pociągnęło i kto by je pokrył. Zastanawia się czy Rada jest władna podjąć taką decyzję.
Punkty stanowiska drugiego, które stanowi załącznik nr 19 tak naprawdę są ściągnięte
z programu wyborczego opozycji. Odwołując się do uzasadnienia, które jest w stanowisku
opozycji równieŜ apeluje aby nie wywoływać Ŝadnych rozgrywek politycznych. Jak widać juŜ
dziś są dwa stanowiska, a powinno być wspólne, zarówno opozycji jak i koalicji. Proponuje
aby liderzy wszystkich klubów się spotkali i wypracowali wspólne stanowisko.
Radny Sitnicki równieŜ uwaŜa, Ŝe naleŜy zawrzeć kompromis i wypracować wspólne
stanowisko. Cieszy się, Ŝe radny Chołody jako najmłodszy radny wychodzi z taką
propozycją. Sam zalicza się do młodszych radnych i liczy na to, Ŝe równieŜ starsi radni
wspomogą wypracowanie jednego stanowiska. Nie zgadza się, z tym, Ŝe stanowisko
koalicyjne jest dalej idące. Czytając wnikliwie, nie idzie ono dalej niŜ opozycyjne. Ma co
prawda więcej punktów ale większość tych punktów jest oczywista i wynika z obowiązków
ustawowych gminy. Zgadza się z Przewodniczącym aby te punkty zamieścić. Niech
społeczeństwo ma świadomość tego, co gmina powinna robić. Chciałby wskazać w
stanowisku koalicyjnym na pewną niekonsekwencje w pkt 2. Pisze się, Ŝe w ramach
rekompensaty poniesionych kosztów przez mieszkańców oprócz przyznanych ulg naleŜy
załoŜyć zawory antyskaŜeniowe we wszystkich posesjach, co wyeliminuje moŜliwość
ponownego skaŜenia miejskiej sieci wodociągowej. Stwierdził, Ŝe nie wszystkie posesje mają
hydrofory. Pyta, jak tym mieszkańcom zamierza się zrekompensować poniesione straty.
PrzecieŜ wszyscy mieszkańcy, niezaleŜnie od tego gdzie mieszkają piją mniej więcej tyle
samo wody. Nie moŜna faworyzować jednych mieszkańców a zapominać o innych.
Wskazując potrzebę zawarcia kompromisu chciałby zaproponować połączenie tych dwóch
stanowisk w jedno, w którym znajdą się zarówno punkty koalicyjne jak i opozycyjne.
Burmistrz stwierdził, Ŝe główny element stanowiska koalicyjnego opiera się o następujące
załoŜenia. NajwaŜniejsza dzisiaj jest zasada aby w kaŜdym domu, gdzie jest przyłącze został
załoŜony zawór antyskaŜeniowy. Wg wyliczeń koszt zakupu zaworów opiewa na kwotę ok.
450.000zł. Zawory te załoŜą pracownicy PK, co gwarantuje, Ŝe będzie to zrobione fachowo.
Zawory będą załoŜone we wszystkich budynkach znajdujących się na terenie MiG Pleszew
niezaleŜnie od tego czy są to domki jednorodzinne czy bloki.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe jeŜeli za chwilę spotkają się szefowie wszystkich klubów, to
w tej chwili nie ma o czym mówić.
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Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe przyjmuje wyjaśnienia burmistrza. Zgadza się ze wszystkimi
punktami stanowiska koalicyjnego. Ponawia propozycję aby do tego stanowiska dopisać
punkty stanowiska opozycyjnego i stworzyć jedno stanowisko.
Radny Kuberka uwaŜa, Ŝe połączenie tych dwóch stanowisk jest pomysłem moŜliwym do
wprowadzenia w Ŝycie.
Radna KałuŜna pyta w jakim okresie po wybudowaniu stacji uzdatniania wody i nowego
ujęcia moŜna się spodziewać dobrej wody. UwaŜa, Ŝe połączenie tych stanowisk jest dobrym
pomysłem ale radni powinni mieć informację ile będzie kosztowało obniŜenie ceny wody o
50%. I jak długo to będzie trwało. Zastanawia się, czy te obniŜki nie spowodują upadku PK.
Burmistrz stwierdził, Ŝe PK nie wytrzyma obniŜenia ceny wody. JuŜ dziś PK ma problemy
finansowe. Dziś woda jest dobrej jakości z jednym tylko parametrem, która jest dopuszczona.
Prosi aby nie rozgrywać tego politycznie. Wie jaki jest tego cel. Cel jest taki aby pokazać, Ŝe
radni chcieli a ten zły i niedobry burmistrz proponuje coś innego. Cieszy się z głosu radnej
KałuŜnej, który pokazuje, Ŝe PK nie wytrzyma finansowo.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe zgodnie z prawem dostarczenie dobrej wody jest zadaniem
własnym samorządu.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy aby przewodniczący klubów mogli
wypracować wspólne stanowisko.
Radna KałuŜna proponuje aby obniŜyć ceny wody o jakiś wynegocjowany procent lub aby
przez rok po wybudowaniu stacji rRda nie podniosła cen. Nie chciałaby blokować
funkcjonowania PK.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe radni po przerwie doszli do porozumienia w 90%.
Porozumienie dotyczy głównie informowania mieszkańców, ich zabezpieczenia na
przyszłość. Jest problem związany z rekompensatą finansowa zwłaszcza, Ŝe dziś nie mamy jej
wyliczonej. Jest kilka pomysłów dotyczących tej kwestii. Zaproponowano aby juŜ dzisiaj
obniŜyć cenę niezaleŜnie od jakości wody. Zaproponowano równieŜ aby obniŜać cenę
wówczas gdy woda będzie warunkowo dopuszczona do picia. Kolejny pomysł, który
zaproponowano, to po wybudowaniu stacji nie podwyŜszać cen wody. Osobiście uwaŜa, Ŝe do
wszystkich pomysłów konieczne są wyliczenia finansowe bez których nie moŜna podjąć
decyzji.
Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe radni co do pkt 1,2,3a byli zgodni. Jeśli chodzi o pkt 3b, to
proponuje odejść od obniŜania ceny w tej chwili a zapisać, Ŝe po wybudowaniu stacji przez
rok Rada nie pozwoli na podniesienie cen wody. Wówczas będzie rekompensata odsunięta
w czasie.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Jędrasiaka stwierdził, Ŝe PK będzie musiało
przedstawić realne stawki ale rada moŜe je obniŜyć i ustalić dopłatę w budŜecie.
Przewodniczący Rady proponuje aby na następną sesję przygotować końcowe stanowisko
bowiem na dzisiejszej sesji bez niezbędnych wyliczeń nie uda się takiego przyjąć.
W międzyczasie radni będą mogli się spotkać na roboczym spotkaniu.
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Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe 90% uczestników spotkania pilnowało bardzo dobrze
interesów miasta natomiast o interesie społeczeństwa mówił tylko on. Wszyscy liczą ile straci
PK.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszyscy radni mówili, Ŝe są problemy mieszkańców,
które naleŜy rozwiązać.
Radna KałuŜna uwaŜa, Ŝe rekompensata dla społeczeństwa będzie tyle tylko, Ŝe odroczona bo
rada uchwali, Ŝe nie będzie podnosić cen za wodę przez rok po wybudowaniu stacji. To tak
jakby mieszkańcy dali na kredyt.
Radny Jędrasiak uwaŜa, Ŝe praktycznie wszystko jest uzgodnione oprócz jednego punktu.
Dlatego teŜ apeluje aby dziś przyjąć to stanowisko. Zgadza się z tym, Ŝe zamiast
rekompensaty dzisiaj dać ją za rok. UwaŜa, Ŝe na dobrą sprawę PK przez najbliŜszy rok nie
będzie w stanie obliczyć wartości jaką będzie chciała za wodę.
Radny Grobys stwierdził, Ŝe uzdatnianie wody będzie kosztowało. Mówienie dzisiaj, Ŝe nie
podniesiemy ceny wody chyba nie jest dobrym pomysłem. Nie przyrzekajmy. Dopiero na
przyszłej sesji jak poznamy wyliczenia podejmijmy decyzję.
Radny Wajsnis stwierdził, Ŝe radni doszli prawie do konsensusu więc prosi aby nie mówić
takich rzeczy.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe kredyt zaufania, to władze miasta juŜ dawno nadwyręŜyły
w oczach społeczeństwo. UwaŜa, Ŝe społeczeństwo zasługuje aby juŜ w tej chwili odczuć juŜ
jakąś ulgę. Na skutek tego kryzysu nasze społeczeństwo musiało się przyzwyczajać do
warunków Ŝycia jakie panowały co najmniej 100 lat wcześniej. Społeczeństwo poniosło
skutki finansowe i dlatego juŜ w tej chwili naleŜy im dać odczuć poprawę. Przyjęcie
stanowiska, Ŝe moŜe za rok zostanie odebrane przez społeczeństwo jak gruszki na wierzbie.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w latach 70tych mieszkańcy Pleszewa jeszcze wody nie
mieli. W 1983 r. woda juŜ była. Cały czas była dobra woda i prosi aby nie mówić, Ŝe cofnięto
się o 100 lat wstecz.
Radny Jędrasiak wnioskuje o kilkuminutową przerwę celem wypracowania ostatecznego
kompromisu, który jest bardzo bliski.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy.
Po przerwie na sali znajduje się 17 radnych. Nie ma radnego Hasińskiego, Klaka, Kowcunia
oraz radnej Korzeniewskiej.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe nie udało się dojść do ostatecznego konsensusu. Jest przeciwko
głosowaniu oddzielnie stanowiska opozycji i koalicji. Jest to wspólna sprawa i powinno być
podjęte wspólne stanowisko. UwaŜa, Ŝe póki nie będzie wyliczonych skutków finansowych,
stanowisko nie powinno być głosowane.
Radny Jędrasiak mimo, Ŝe nie zrobiono tego wspólnie chciałby przedstawić nowe stanowisko
opozycji, które zawiera punkty ze stanowiska koalicji.
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1. BieŜące
informowanie
mieszkańców
dostępnymi
środkami
przekazu
o przekroczeniach fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz o ilości chloru w wodzie.
2. W przypadku przekroczenia tych norm, wznowienia mieszkańcom dostawy
beczkowozami wody pitnej, spełniającej wszystkie wymogi zdrowej wody, bezpiecznej
dla zdrowia.
3a. W ramach rekompensaty za poniesione przez mieszkańców dodatkowe koszty zakupu
wody w sklepach dla celów konsumpcyjnych naleŜy bezpłatnie załoŜyć zawory
antyskaŜeniowe wszystkim indywidualnym odbiorcom.
3b Zagwarantować cenę obecną przez okres roku po wybudowania stacji uzdatniania
wody.
4. Bezzwłocznie dokonać odwiertu Tursko B i włączyć do sieci celem zapewnienia
ciągłej dostawy wody.
5. Zabezpieczenie strefy pośredniej dla ujęcia Tursko B.
Kolejne punkty są takie, jakie zawarto w stanowisku koalicyjnym. UwaŜa, Ŝe w 99% jest to
stanowisko wspólne. Wnioskuje aby je przegłosować i zakończyć tą sprawę w dniu
dzisiejszym.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący o nie głosowanie
stanowiska w dniu dzisiejszym tylko na następnej sesji po kompleksowym przygotowaniu.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 10 głosach za, 7 przeciw wniosek przyjęła

Do pkt 11 Interpelacje radnych.
Radny śychlewicz interpeluje w sprawach:
- zadomowienia się lisów w Plantach,
- odpadów z oczyszczalni ścieków.
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawach:
- nagrywania rozmów z telefonu 994,
- kosztu wynajmu beczkowozów.
Radny Borkowski interpeluje w sprawie zatrzymywania się pojazdów na zakazie
obowiązującym na ul Sienkiewicza i ul. Zamkowej w obrębie przylegającym do Rynku.
Radny Kuberka interpeluje w sprawie sądu i ksiąg wieczystych.
Przewodniczący Rady nawiązując do interpelacji radnego Kuberki przypomniał, Ŝe równieŜ
składał interpelację w tej sprawie 22 lutego 2007r. JuŜ wówczas mówił, Ŝe jeŜeli nie ureguluje
się prawa własności budynku Sądu i Urzędu Skarbowego moŜe zdarzyć się tak, Ŝe instytucje
te zostaną zlikwidowane
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawie wyboru inspektora nadzoru budowy stacji uzdatniania
wody.
Radny Dryjański interpeluje w sprawach:
- podłączenia do Internetu komputera znajdującego się w bibliotece w m. Piekarzew,
- ujęcia w budŜecie zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji oświetleniowej ul.
Osiedlowej w Piekarzewie.
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Radna Korzeniewska złoŜyła do protokołu interpelację w sprawie budowy kanalizacji
odprowadzającej wodę deszczową oraz wykonanie nawierzchni dróg na ul. Wolności oraz
ul. S. Mikołajczyka w Kowalewie.
Pełen tekst interpelacji znajduje się do wglądu w biurze rady o ile zostały złoŜone przez
radnych w formie pisemnej.
Do pkt 12 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając radnemu śychlewiczowi w sprawie lisów stwierdził, Ŝe jeśli będzie
plaga, to ze słów radnego wynika, Ŝe będzie temu winny burmistrz. To jest ocena i sposób
działania oraz myślenia radnego śychlewicza. Odnosząc się do interpelacji w sprawie
odpadów z oczyszczalni poinformował, Ŝe przedsiębiorstwo ma wdroŜone procedury, posiada
atest i ma plan zagospodarowania odpadów. Odpowiadając radnemu Jędrasiakowi w sprawie
nagrywania rozmów stwierdził, Ŝe z informacji, które posiada od prezesa PK wynika, Ŝe są
juŜ one nagrywane. Odnosząc się do interpelacji w sprawie inspektora nadzoru poinformował,
Ŝe w przyszłym tygodniu będzie ogłoszony nowy przetarg na część technologiczną. Nadzór
budowlany będzie prowadzony przez pracowników Wydziału Inwestycyjnego. Odpowiadając
radnemu Borkowskiemu w sprawie zatrzymywania się pojazdów na zakazie stwierdził, Ŝe
bardzo często interweniuje StraŜ Miejska. Interpelacja ta ponownie zostanie zgłoszona Policji
aby rygorystyczniej egzekwowała przepisy. Odpowiadając radnemu Kuberce i
Przewodniczącemu Rady w sprawie sądu poinformował, Ŝe w dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie, w którym brał udział prezes sądu Pan Musieł oraz Wicestarosta Dorota Czaplicka.
Pan Musieł poinformował, Ŝe wg informacji, którą uzyskał od dyrektora finansowego sądu
wynika, Ŝe księgi wieczyste nie spełniają wymogów unijnych. Przypomniał, Ŝe w momencie
tworzenia ksiąg wieczystych była pełna akceptacja poszczególnych pomieszczeń. Było
wiadomo, Ŝe na górze budynku są mieszkania, a na dole księgi wieczyste. W przyszłym
tygodniu odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Odpowiadając radnemu Dryjanskiemu
w sprawie ujęcia w budŜecie wykonaniu dokumentacji oświetleniowej ul. Osiedlowej
w Piekarzewie stwierdził, Ŝe jeszcze w tym roku będą dokonywane zmiany w budŜecie i być
moŜe uda się to zadanie wprowadzić do budŜetu.
Następnie stwierdził, Ŝe na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one
złoŜone w formie pisemnej do Biura Rady.
Radny śychlewicz prosi aby nie bagatelizować problemu z lisami. Stwierdził, Ŝe nie mówił
złośliwie tylko barwnie, a to jest wielka róŜnica.
Radny Jędrasiak pyta czy konkurs na stanowisko inspektora był juŜ ogłoszony i nikt się nie
zgłosił, czy będzie to dopiero pierwszy konkurs.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe konkurs był juŜ ogłoszony ale nikt się nie zgłosił. W związku z czym
dokonano podziału na dwie specjalizację. Część budowlaną będą nadzorować pracownicy
urzędu a nowy konkurs będzie dotyczył specjalisty z uprawnieniami instalacyjnymi.
Do pkt 13 Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady zwracając się do radnego śychlewicza stwierdził, Ŝe rozumie, iŜ
wypowiada się barwnie. Pewnie teŜ mu się tak zdarzyło wypowiedzieć na łamach „śycia
Pleszewa” w nr 21. Radny śychlewicz powiedział, Ŝe samorząd wydaje pieniądze na pierdoły
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a przecieŜ nie jest to prawdą. Radny mówił, Ŝe kręglarze TKKF Platan są ludźmi
Kołtuniewskiego. PrzecieŜ to są ludzie, którzy są sportowcami, mistrzami Polski, mistrzami
świata, reprezentantami kraju. Jeśli chodzi o przyznawanie nagród sportowcom, to przecieŜ
Rada ustaliła zasady. Następnie przypomniał, Ŝe radnym przekazał informację o moŜliwości
wyjazdu do Westerstede.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe martwi go, iŜ burmistrz nie zrozumiał przesłanego do niego
przez „Razem dla Pleszewa” listu otwartego. W gazecie mówi burmistrz o współpracy,
nawołuje do zgody a przy tym wszystkich obraŜa. Burmistrz mówi, Ŝe od lat robi wszystko
aby w Pleszewie była dobra woda. Protokół z obrad sesji, która miała miejsce w marcu 2004r.
nic burmistrza nie obchodzi. Burmistrz ciągle mówi, Ŝe przez 17 lat nic nie zrobiłem
konstruktywnego. Stwierdził, Ŝe ocenę tego pozostawia wyborcom. Burmistrz wybrało więcej
ludzi i pewnie z tego powodu więcej się zawiodło.
Burmistrz stwierdził, Ŝe radny Kuberka jest na takim samym etapie jak 15 lat temu. UwaŜa,
Ŝe radny ma problemy sam z sobą. Proponuje mu zrobić rachunek sumienia
Radny śychlewicz pyta, czy sołtysi i przewodniczący osiedli otrzymali statuty. Obawia się,
Ŝe nie. Mówi tak na podstawie incydentu do jakiego doszło na spotkaniu mieszkańców na
terenie osiedla nr 7. Doszło tam do pewnej inicjatywy społecznej zgodnie z par. 17 statutu.
Tymczasem Pani Przewodnicząca osiedla i jej mąŜ zakłócili tą inicjatywę swoim złym
zachowaniem niezgodnym w dodatku z przepisami obowiązującego statutu z czego nie małą
frajdę miały dwie telewizje. Pani Przewodnicząca na zasadzie pyskówki zarzuciła
inicjującemu spotkanie obywatelowi, Ŝe nic o spotkaniu nie wiedziała a ona tu jest szefową.
MąŜ zaś oświadczył publicznie, Ŝe mam wypier… na swoje osiedle skąd zostałem wybrany
bo tu nie mam nic do szukania. Całą resztę moŜna było zobaczyć w TV, nie będzie tego tu
komentował. JeŜeli statuty i inne przepisy samorządowe zostały jednak wydane, to prosi aby
Panią Przewodniczącą pouczyć, Ŝe nie jest udzielną właścicielką tego terenu a przepisy
otrzymała do nauczenia się ze zrozumieniem i stosowania, a nie do szuflady. Następnie
ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza w ostatniej „Gazecie Pleszewskiej” a dokładnie
do wypowiedzi w artykule pt.”Opozycja wykorzystuje wodę” Cieszę się, Ŝe nie musi juŜ
wysilać się, aby społeczeństwu uświadomić sposoby działania jakie burmistrz przeniósł ze
Związku Socjalistycznej MłodzieŜy Polskiej z okresu, gdy był zastępcą jej wojewódzkiego
szefa. Teraz juŜ ludzie oceniają prawidłowo działania i zachowania burmistrza. Wszelkie
niepoprawne wypowiedzi burmistrza w mediach i gdziekolwiek są właściwie rozumiane i
opowiada się je w towarzystwie jak dobre kawały. Stwierdził, Ŝe w tym artykule burmistrz
przeszedł samego siebie, co jest niewątpliwie kolejnym jego sukcesem. Następnie pyta co na
nowym stanowisku będzie robił obecny sekretarz i o ile zmniejszy się jego pensja.
Radny Borkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza w sprawie
mieszkańców i osiedla nr 7 stwierdził, Ŝe są to brednie. Telewizję zaprosił radny śychlewicz.
Zastanawia się dlaczego nie było innych wypowiedzi tylko wypowiedzi ludzi, którzy byli
podstawieni. Osiedle nr 7 jest bardzo spokojnym i pracowitym osiedlem. Jedynie Pan
Wojtkowiak próbował zrobić zamęt zbierając podpisy. Z wypowiedzi radnego śychlewicza
wynika, Ŝe na tym osiedlu coś się dzieje, a nie jest to prawdą. śałuje, Ŝe nikt nie wysłuchał
Przewodniczącej Osiedla. Dowiedzieliśmy się tylko od Pana Wojtkowiaka, Ŝe przyjeŜdŜa
telewizja. Nie powiedział w jakiej sprawie. Pismo z podpisami złoŜone na moje ręce
przekazałem burmistrzowi. UwaŜa, Ŝe nie powinno się mówić, Ŝe łamie się jakieś przepisy na
osiedlu. Stwierdził, Ŝe radny śychlewicz chce wywołać ferment tam gdzie był spokój.
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Radny Jędrasiak pyta dlaczego wybrano akurat taki sposób budowy stacji uzdatniania wody.
Chodzi o filtry. Pyta czy firma, która będzie budowała, podstawiła jakąś kontenerową stację,
która by pokazała czy ta metoda zda egzamin.
Radny Kaczmarek przypomniał, Ŝe na początku sesji zadał pytanie dlaczego po raz kolejny na
sesji nie pojawił się temat związany z oświatą. Wówczas Przewodniczący Rady powiedział,
Ŝe nie było tego w planie i kazał zajrzeć do protokołu, co teŜ zrobił. W protokole jest
zapisane, Ŝe Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wpłynął wniosek Przewodniczącego
Komisji Oświaty Andrzeja Borkowskiego i Z – cy Burmistrza Arkadiusza Ptaka o
przesunięcie tematu dotyczącego oświaty z lutego na miesiąc kwiecień bądź maj. Radni
wyrazili akceptację na zaproponowaną zmianę.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe materiał nie był kompletny i dlatego nie trafił pod obrady
sesji.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe paragraf 17 ust 1pkt 3 mówi, Ŝe członkowie wspólnoty mogą
uczestniczyć we współrządzeniu gminą poprzez wnoszenie inicjatyw obywatelskich o czym
mówi pkt c. Ten pan wniósł inicjatywę obywatelską sam ze swojej własnej nieprzymuszonej
woli i zebrał ok. 150 podpisów. Chciał spotkać się z telewizją i radnymi na tym placu.
Zaprosił on jedną telewizję a radny śychlewicz drugą gdyŜ miał do tego prawo. Zrobiła się
pyskówka na temat tego, co kto miał prawo zwoływać. Chciałby aby tych ludzi pouczyć, aby
nie robili więcej miastu wstydu bo to poszło dalej.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wypadałoby pokazać jaką inicjatywę mają ci ludzie teraz.
Zaprosić telewizję na festyn, który jest tam organizowany i zobaczyć co ludzie będą mówić.
Radny Kaczmarek stwierdził, Ŝe Przewodniczący Rady musi mieć zawsze racje chociaŜ słowa
w protokole są zupełnie inne. Pyta Z – cy Burmistrza i Przewodniczącego Komisji Oświaty
kiedy zespół zakończy pracę i kiedy jest przewidziana debata nad oświatą.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jeŜeli będzie juŜ znany termin, to przekaŜe go.
Radny Jędrasiak pyta na jakim etapie jest sprawa przejęcia gruntów od OHP.
Burmistrz odpowiadając radnemu śychlewiczowi poinformował, Ŝe G. Spychaj będzie
kierownikiem Wydziału Prawnego poniewaŜ ceni jego fachowość. Ustalenie wynagrodzenia
naleŜy do jego kompetencji i nie ma potrzeby jego ujawniania. Mogą to sami kierownicy
zrobić. Jeszcze wynagrodzenia nie ustalił ale skoro wysoko go ceni, to jedno z drugim musi
iść w parze. Odpowiadając radnemu Jędrasiakowi w sprawie technologii budowy stacji
uzdatniania wody poinformował, Ŝe firma, która zaproponowała duńską technologię
podstawiła stację pilotaŜową wodociągom na okres dwóch miesięcy. W tym czasie były
robione próby. Na bazie tych wyników zaproponowano takie a nie inne rozwiązania.
Odnosząc się do sprawy przejęcia gruntów od OHP poinformował, Ŝe wszystkie dokumenty i
sprawy formalno prawne zostały przez urząd załatwione. Jest pewna wątpliwość wojewody
co do przekazania tych terenów, które są majątkiem skarbu państwa. Jeden z wydziałów
przedstawił wojewodzie pozytywną opinię, co do bezpłatnego przekazania terenów MiG
Pleszew, a drugi wydział z małą wątpliwością. W związku z powyŜszym wojewoda poprosił
o kolejne dokumenty, które zostały mu przesłane.
Radny Kuberka prosi o udzielenie odpowiedzi radnemu Kaczmarkowi.
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Radny Borkowski wyjaśnił, Ŝe nad materiałami dotyczącymi BOSS pracowała specjalna
komisja. Zostały one poszerzone i dlatego ich przygotowanie tak długo trwało. Materiał ten
został przekazany Przewodniczącemu Rady.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe uzgodni z Przewodniczącymi Klubów kiedy materiał ten
zostanie wprowadzony do porządku obrad.
Radny Grobys zwracając się do członków Komisji Rewizyjnej przypomniał o posiedzeniu
komisji, które odbędzie się 29 maja. Prosi o zapoznanie się z dokumentami, które dostępne są
w biurze rady.
Radny Woźny zaprosił na festyn organizowany w Lenartowicach.
R. Kwaśniewski sołtys Rokutowa podziękował za wykonanie oświetlenia w jego
miejscowości i poprosił o naprawę drogi Rokutów-Grab.
M. Szczepaniak Przewodniczący Rady Sportu odnosząc się do wypowiedzi, które padły na
poprzednich sesjach dotyczących nagród dla sportowców stwierdził, Ŝe Rada Sportu tylko
opiniuje ich przyznawanie a decyzję podejmuje burmistrz.
Radny Kaczmarek uwaŜa, Ŝe naleŜy informować mieszkańców o obradach sesji np. poprzez
ogłoszenia rozwieszanych na słupach.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe oprócz wysyłanych zaproszeń na sesję jest równieŜ
ogłoszenie w prasie, w Internecie a takŜe na tablicy ogłoszeń.
K Szac Przewodniczący Osiedla nr 5 prosi aby poczynić wszelkie starania by wybudowano
obwodnicę w Pleszewie. Wczorajszy wypadek pokazał jak bardzo jest ona potrzebna.
Przewodniczący Rady poinformował, ze w najbliŜszych dnia wybiera się do GDDKiA gdzie
będzie temat obwodnicy poruszony. Przypomniał, Ŝe starania o jej powstanie trwają juŜ od
kilku lat. Apeluje do radnych wszystkich opcji politycznych o włączenie się do tych działań.
Następnie zamknął obrady VIII Sesji Rady Miejskiej.

Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Małgorzata Szkudlarz

Mieczysław Kołtuniewski
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