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Protokół nr II/2010 

z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 grudnia  2010r.  

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14
00 

, a zakończono o godz. 15
45

. 

 

 

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. Przedstawiciele prasy, 

 

 

Otwarcia II Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na sali 

znajduje się 15 Radnych, nie ma radnych Grygla, Kowcunia i Kuberki, ponadto 3 radnych nie 

przyjęło jeszcze ślubowania czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek obrad. 

Poinformował, że wpłynęło pismo Pani Doroty Czaplickiej w sprawie rezygnacji z mandatu 

radnego, dlatego zaproponował wprowadzenie do porządku za pkt. 3, pkt. 4 - Podjęcie 

uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Pozostała numeracja punktów ulęgnie 

przesunięciu. 

 

Radny Kaczmarek wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu „Interpelacje radnych”. 

 

Burmistrz stwierdził, że ten temat może być poruszony w punkcie dotyczącym spraw 

różnych. 

 

Radny Kaczmarek wyraził zgodę. 

 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15 za) wniosek przyjęła. W związku z powyższym porządek 

obrad II Sesji przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie obsadzenia mandatów radnego. 

6. Złożenie ślubowania przez radnych. 

7. Informacja o utworzonych klubach radnych 

8. Podjecie uchwał w sprawie: 

a. powołania komisji rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania, 
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b. ustalenia składów osobowych Komisji rady Miejskiej w Pleszewie, 

c. ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

9. Sprawy różne. 

 

 

Do pkt 3 Złożenie ślubowania przez Burmistrza. 

 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie. Następnie Pan Marian Adamek 

odczytał rotę ślubowania: „Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy, uroczyście ślubuję, 

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy”, po której wypowiedział słowa: 

„Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

 

Wszedł radny Grygiel. Na Sali znajduje się 16 radnych. 

 

Burmistrz w pierwszej kolejności podziękował wszystkim mieszkańcom za dokonanie 

wyboru na funkcję Burmistrza. Następnie pogratulował kontrkandydatom: Pani Dorocie 

Czaplickiej, Panom Tomaszowi Klakowi i Maciejowi Kałużnemu. Zakończył się okres 

rywalizacji, przed nami 4 lata ciężkiej pracy, które powinny być wspólnymi latami i za 4 lata 

będziemy mogli powiedzieć, ze był to czas dobrych rządów. Najważniejszy jest Pleszew, cała 

gmina i wspólny interes Miasta. Dlatego chcemy z każdym współpracować. Nieważne są 

legitymacje partyjne i kampania. Wspólnie musimy dbać o dobro Miasta. Burmistrz złożył 

obietnicę solidnej pracy, oznajmił, że oczekuje również  merytorycznej współpracy. Przed 

nami wiele rożnych zadań, o których mówiły zresztą wszystkie partie i Komitety Wyborcze w 

ramach kampanii wyborczej. Burmistrz pogratulował radnym zdobytych mandatów i wyraził 

nadzieje stworzenia duetu: Burmistrz i radni Rady Miejskiej. 

 
 

 

Do pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym pismo Pani Doroty Czaplickiej o rezygnacji  

z mandatu radnego. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następnie poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Doroty Czaplickiej. 

 

Wszedł radny Kowcuń. Na Sali znajduje się 17 radnych. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za podjęła uchwałę nr II/5/2010 w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 
 

Do pkt 5 Podjęcie uchwał w sprawie obsadzenia mandatów radnego. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że kandydaci na radnych nie zrezygnowali z przyjęcia 

mandatu. Następnie  poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnego 



 3  

Andrzeja Ryszarda Borkowskiego w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mariana 

Adamka. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr II/6/2010 w sprawie obsadzenia 

mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokółu. 

 

 

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu radnej 

Renaty Anny Garsztki w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Arkadiusza Wojciecha 

Ptaka. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr II/7/2010 w sprawie obsadzenia 

mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokółu. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu 

radnego Leopolda Józefa Lisa w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Doroty 

Czaplickiej. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) podjęła uchwałę nr II/8/2010 w sprawie obsadzenia 

mandatu radnego. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokółu. 

 

 

 

Do pkt 6 Złożenie ślubowania przez radnych. 

 

 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie. Następnie odczytał rotę ślubowania: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki 

radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  

i mieszkańców”. Poinformował, że radni w celu wyrażenia woli złożenia ślubowania 

wypowiadają słowo: „ślubuję”. Po słowie „ślubuję” każdy z radnych może dodać słowa: „Tak 

mi dopomóż Bóg”.  

Ślubowanie złożyło 3 radnych: Andrzej Borkowski, Renata Garsztka i Leopold Lis. 

  

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego 

Rady Miejskiej w Pleszewie. 

 

Na sali znajduje się 20 radnych. 

 

 

 

Do pkt 7 Informacja o utworzonych klubach radnych 

 

Przewodniczący Rady poinformował o zgłoszeniu: 

 

 

- Klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.   
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- Klubu radnych Miłośników Ziemi Pleszewskiej. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 11 

do protokołu.   

- Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Zgłoszenie stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

 

Do pkt 8 Podjecie uchwał w sprawie: 

 

 

a.  powołania komisji rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania, 

 

 

Radny Kaczmarek zapytał jakie są powody likwidacji Komisji ds. Europejskich? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Komisja nie jest likwidowana tylko nie powołana. 

 

Radny Sitnicki stwierdził, że istotne jest uzasadnienie dlaczego Komisja nie jest powoływana 

do życia. Cztery lata temu słyszeliśmy dlaczego Komisja jest konieczna i przedstawiano 

argumenty istnienia tej Komisji. Na dzień dzisiejszy powstaje wrażenie, że nie ma człowieka 

czyli radnego Chołodego i nie ma też Komisji. Chodzi tylko o wyjaśnienie dlaczego Komisja 

ds. Europejskich nagle stała się zbędna, skoro projektów o dofinansowanie ze środków 

unijnych ciągle przybywa? Następnie poprosił o uzasadnienie do istnienia funkcji 

wiceprzewodniczących Komisji? Podczas posiedzeń Komisji jedynie sporadycznie zdarzało 

się aby wiceprzewodniczący prowadził obrady Komisji, dlatego radny pyta czy stać nas na 

utrzymywanie tych funkcji? 

 

Burmistrz odpowiedział, że nowa rada zgodnie ze Statutem i uchwałą powołuje określone 

Komisje i kształtuje nowy porządek. To nie jest kwestia osoby tylko ważności 

poszczególnych spraw. Do Komisji Budżetowej przeniesiono sprawy, które były poruszane w 

Komisji Europejskiej. Większy nacisk chcemy kłaść na rozwój sportu i turystyki ponieważ 

czeka nas wiele nowych zadań z tym związanych. Stąd też wynika propozycja aby w miejsce 

Komisji Europejskiej powstała Komisja Sportu i Rekreacji. Jeżeli chodzi o kwestię 

wiceprzewodniczących to sami radni decydują czy mają być powołani wiceprzewodniczący 

czy też nie. 

 

Radny Sitnicki stwierdził, że bardziej zasadne było by gdyby w kwestiach istnienia Komisji 

ds. Europejskich wypowiadała się Rada i jej Przewodniczący, a nie Burmistrz, ponieważ jest 

to sprawa wewnętrzna Rady. Następnie radny przytoczył słowa Z-cy Burmistrza A. Ptaka, 

które padły na sesji w 2008 r.: „od roku 2007 rozpoczął się nowy etap programowania jeśli 

chodzi o fundusze unijne, który będzie trwał do 2013 r.”.  W 2007 r. nie było jeszcze 

konkretnych przesłanek aby powoływać Komisję ds. Europejskich ponieważ te fundusze tak 

naprawdę nie zaczęły jeszcze działać. Sytuacja jest taka, że raz Burmistrz uzasadnia 

konieczność istnienia tej Komisji, a drugi raz argumentuje nie powołanie jej do życia, jest to 

kuriozum. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że radny Sitnicki jest radnym już nie pierwszą kadencję i 

powinien dobrze wiedzieć, że każda Komisja współpracuje z Burmistrzem, jest pośrednikiem 

i ułatwia pracę.  
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Wiceprzewodniczący Grobys odniósł się do wystąpienia radnego Sitnickiego. Stwierdził, że 

faktycznie w połowie poprzedniej kadencji podjęliśmy uchwałę o utworzeniu Komisji ds. 

Europejskich. Jeżeli w tej kadencji zauważymy, że wniosków przybywa to jeżeli wystąpi 

konieczność to taką Komisję ponownie powołamy do życia. Natomiast jeżeli chodzi o 

stanowisko wiceprzewodniczących to nie tylko wiąże się ono ze zwoływaniem i 

prowadzeniem obrad Komisji, ale również z reprezentowaniem Komisji na zewnątrz, na 

różnych spotkaniach. 

 

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej Burmistrz ma określone, 

podobne kompetencje jak radni. Dlatego nie można ich umniejszać, jeżeli wynika chęć 

zabrania głosu. Musimy wspólnie działać dla dobra mieszkańców, a nie ograniczać się. 

 

Radny Sitnicki oznajmił, że nie miał zamiaru nikogo ograniczać, ale pytanie było bardziej 

skierowane do radnych i prezydium, a nie do Burmistrza. Widać, że uzyskanie odpowiedzi 

dlaczego nie powołujemy Komisji do życia jest jednak niemożliwe. Jeżeli chodzi o kwestię 

wiceprzewodniczących to radny Grobys słusznie zauważył, że nie jest to moja pierwsza 

kadencja w Radzie Miejskiej, dlatego mogę przywołać kadencję w której nie było funkcji 

wiceprzewodniczących i wszystko sprawnie działało. Chyba, że radny Grobys miał wówczas 

większe zastrzeżenia co do prac tych Komisji. Niestety uzyskanie uzasadnienia dla powołania 

stanowiska wiceprzewodniczących jest również niemożliwe. 

 

 

Przewodniczący Rady  poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania komisji rady 

Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania 

 

Rada Miejska jednogłośnie 19 za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr II/9/2010 w 

sprawie powołania komisji rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13 protokółu. 

 

 

 

b.  ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie, 

 

 

Radny Sitnicki złożył wniosek formalny o wykreślenie w załączniku do uchwały funkcji  

wiceprzewodniczących komisji. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Sitnickiego. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach przeciw, 6 za, 1 wstrzymujących się 

wniosek odrzuciła. 

 

 

Przewodniczący Rady prosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.  

 

Radny Grobys zgłosił kandydaturę radnego Załustowicza. 

 

Radny Wasielewski zgłosił kandydaturę radnego Ładzińskiego. 
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Radny Załustowicz zgłosił kandydaturę radnego Dryjańskiego. 

 

Radny Kaczmarek zgłosił kandydaturę radnych Sitnickiego i Gorzelińskiego. 

 

Radna Bandosz zgłosiła kandydaturę radnego Kowcunia. 

 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej jej członkowie wybrali na Przewodniczącego 

Komisji radnego Załustowicza, a na Wiceprzewodniczącego Komisji  radnego Dryjańskiego. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że niestety pośpieszył się ponieważ powinno się odbyć 

jeszcze odrębne głosowanie na poszczególnych z kandydatów.  

 

Radny Kaczmarek zapytał czy jest konieczność głosowania pojedynczo za każdą kandydaturą 

radnego jako członka Komisji? Przecież Radny może zapisać się do każdej Komisji.  

 

Radca Prawny poinformował, że kandydatury każdej konkretnej osoby powinny być 

poszczególnie głosowane.  

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że radnemu przysługuje prawo pracy w każdej Komisji, co się 

stanie jeżeli Rada odrzuci kandydaturę? 

 

Radny Gorzeliński oznajmił, że przeglądał Statut jak i ustawę o samorządzie gminnym i 

nigdzie nie ma zapisu o głosowaniu poszczególnych kandydatur.  

 

Radca Prawny poinformował, że Rada ustala skład, więc wobec powyższego podejmuje 

decyzje tak jak wszystkie inne – uchwałą, czyli aktem głosowania. Prawdą jest, że radny ma 

prawo pracować w każdej Komisji, ale jeżeli Rada podejmie inną decyzję to nie pozostaje nic 

innego jak tylko skarżyć taka uchwałę. 

 

Burmistrz oznajmił, że z punktu prawnego można pracować w każdej Komisji, ale Komisja 

podejmuje decyzje głosując. Jeżeli radny nie jest członkiem Komisji wówczas jego głos nie 

liczy się do głosowania. 

 

Radny Jędrasiak zapytał czy w tym temacie nie wystarczy przegłosować całościowo składu 

Komisji? 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że radca prawny jednak wskazał, że każdą z kandydatur 

należy przegłosować z osobna. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Załustowicza. 

 

2. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Ładzińskiego. 
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3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Dryjańskiego. 

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Sitnickiego. 

 

5. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kowcunia. 

 

6. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Gorzelińskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych.  

 

 

Radny Żychlewicz zgłosił swoją kandydaturę. 

 

Radna Bandosz zgłosiła kandydaturę radnego Kowcunia. 

 

Radny Dryjański zgłosił kandydaturę radnego Grobysa. 

 

Radny Ładziński zgłosił kandydaturę radnego Klaka. 

 

Radny Kusiakiewicz zgłosił kandydaturę radnego Gorzelińskiego. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Budżetu i Spraw 

Gospodarczych. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kowcunia. 

 

2. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Grobys. 

 

3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Żychlewicza  

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się przyjęła 

kandydaturę radnego Klaka. 

 

5. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Gorzelińskiego. 
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Po ukonstytuowaniu się Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych jej członkowie wybrali na 

Przewodniczącego Komisji radnego Kowcunia, a na Wiceprzewodniczącego Komisji  

radnego Grobysa. 

 

 

Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia. 

 

 

Radny Klak zgłosił kandydaturę radnego Jędrasiaka. 

 

Radny Sitnicki zgłosił kandydaturę radnego Kaczmarka. 

 

Radny Kowcuń zgłosił kandydaturę radnej Bandosz. 

 

Radny Suska zgłosił kandydaturę radnej Garsztki. 

 

Radny Jędrasiak zgłosił kandydaturę radnych Grygla, Lisa i Kuberki. 

 

Radny Jędrasiak oznajmił, że radny Kuberka jest w dniu dzisiejszym nieobecny, ale prosił o 

zgłoszenie jego kandydatury do prac w Komisji.  

 

Przewodniczący Rady poprosił radcę prawnego o opinię w tej sprawie. 

 

Radca Prawny odpowiedział, że możliwość takiego głosowania istnieje. Jeżeli radny Kuberka 

nie wyrazi zgody na pracę w Komisji to na następnej sesji może być odwołany. 

 

Radny Klak zgłosił kandydaturę radnego Borkowskiego. 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa 

Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Jędrasiaka. 

 

2. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnej 

Garsztki. 

 

3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Lisa. 

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za kandydaturę radnego Grygla. 

 

5. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kuberki. 

 



 9  

6. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnej 

Bandosz. 

 

7. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Borkowskiego. 

 

8. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kaczmarka. 

 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki 

Społecznej i Zdrowia jej członkowie wybrali na Przewodniczącego Komisji radnego 

Jędrasiaka, a na Wiceprzewodniczącego Komisji  radną Garsztkę. 

 

 

Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

Radny Wajsnis zgłosił kandydaturę radnego Suski. 

 

Radny Suska zgłosił kandydaturę radnego Ładzińskiego. 

 

Radny Grobys zgłosił kandydaturę radnego Wajsnisa. 

 

Radny Gorzeliński zgłosił kandydaturę radnego Kusiakiewicza. 

 

Radny Ładziński zgłosił kandydaturę radnego Jędrasiaka. 

 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Suski. 

 

2. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Ładzińskiego. 

 

3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Wajsnisa. 

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się przyjęła 

kandydaturę radnego Kusiakiewicza. 

 

5. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Jędrasiaka. 
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Po ukonstytuowaniu się Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska jej członkowie 

wybrali na Przewodniczącego Komisji radnego Suskę a na Wiceprzewodniczącego Komisji  

radnego Ładzińskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Oświaty i Kultury. 

 

Radny Wasielewski zgłosił kandydaturę radnej Bandosz. 

 

Radny Klak zgłosił kandydaturę radnego Wasielewskiego. 

 

Radny Sitnicki zgłosił kandydaturę radnego Kaczmarka. 

 

Radna Bandosz zgłosiła kandydaturę radnego Borkowskiego. 

 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Borkowskiego. 

 

2.  Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnej 

Bandosz. 

 

3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się przyjęła 

kandydaturę radnego Wasielewskiego. 

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kaczmarka. 

 

 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. jej członkowie wybrali 

na Przewodniczącego Komisji radnego Borkowskiego a na Wiceprzewodniczącego Komisji  

radną Bandosz. 

 

 

Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów do Komisji Sportu i Rekreacji. 

 

Radny Klak zgłosił kandydaturę radnego Wasielewskiego. 

 

Radny Wasielewski zgłosił kandydaturę radnego Lisa. 

 

Radny Kusiakiewicz zgłosił kandydatury radnych Kaczmarka i Gorzelińskiego. 

 

Radna Dryjański zgłosił kandydaturę radnej Garsztki. 

 

Radny Ładziński zgłosił kandydaturę radnego Jędrasiaka. 
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Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Sportu i Rekreacji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydatury kolejnych radnych: 

 

1. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się przyjęła 

kandydaturę radnego Wasielewskiego. 

 

2.  Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 wstrzymujących się przyjęła 

kandydaturę radnego Lisa. 

 

3. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnej 

Garsztki. 

 

4. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Gorzelińskiego. 

 

5. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Kaczmarka. 

 

6. Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za przyjęła kandydaturę radnego 

Jędrasiaka. 

 

 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Sportu i Rekreacji. jej członkowie wybrali na 

Przewodniczącego Komisji radnego Wasielewskiego, a na Wiceprzewodniczącego Komisji 

radnego Lisa. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie 

ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 20 głosach za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę 

nr II/10/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 

 

 

 

c. ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, 

 

 

Na sali nie ma Pana Mariana Adamka Burmistrza Miasta i Gminy . 
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Radny Gorzeliński stwierdził, że 4 lata temu przy głosowaniu nad w/w uchwałą było 

przedstawione ile Burmistrz zarabiał wcześniej, a ile miał po zmianie. Czy można prosić o 

wskazanie ile wynosi zarobek brutto, a ile netto? 

 

Wiceprzewodniczący Klak odpowiedział, że kwota brutto wynosi 12 540 zł. 

 

Radny Gorzeliński prosi o rozbicie na poszczególne składniki. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zasadnicze wynagrodzenie burmistrza wynosi 6 000 

zł., dodatek funkcyjny wynosił 2 100 zł., dodatek specjalny wynosi 40%. Zatem płaca wynosi 

11 340 zł., plus wysługa lat 20%  razem płaca wynosi 12 540 zł. 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że 4 lata temu były inne wskaźniki i należy wskazać, że płaca 

Burmistrza wynosiła wówczas 10 666zł. teraz jest to 12 540 zł. czyli w skali 4 lat jest to 

podwyżka w wysokości 17,6%. Po przeanalizowaniu innych uchwał różnych jednostek 

samorządu terytorialnego wynika, że wskazuje się w nich konkretne kwoty, które są w 

wynagrodzeniu Burmistrza. Dlaczego u nas również nie może być takiej konstrukcji? Z 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych 

wynika, że Rada Miejska nie ma wpływu na wynagrodzenie Burmistrza ponieważ wszystko 

jest z automatu. Zmienia się rozporządzenie i Burmistrz automatycznie dostaje podwyżkę. 

Radny wraz z członkami swojego klubu zastanawiał się jak rozwiązać tą kwestię, dobry 

sposób na to znalazło miasto Jarocin. W tym momencie radny przytoczył zapisy uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta Jarocin, w której są wskazane określone 

kwoty: zasadniczego wynagrodzenia, dodatku funkcyjnego, dodatku specjalnego. Dlatego 

powinniśmy posłużyć się podobnym zapisem i jeżeli uznamy, że Burmistrz wywiązał się 

dobrze ze swoich obowiązków to za rok możemy ponownie wprowadzić podobną uchwałę z 

maksymalnym wynagrodzeniem. 

 

Radny Sitnicki poparł głos radnego Gorzelińskiego i zaapelował do radnych aby nie zrzekali 

się swoich kompetencji z regulowania wynagrodzenia Burmistrza skoro ustawodawca 

zadecydował, że to Rada Miejska decyduje o wynagrodzeniu Burmistrza to nie oddawajmy 

tych kompetencji. Jeżeli zostanie sformułowanie „przysługuje maksymalne wynagrodzenie” 

to automatycznie się ich zrzekniemy i stracimy wpływ na regulowanie wynagrodzenia. 

 

Wiceprzewodniczący Klak zapytał radnego Gorzelińskiego w jaki sposób obliczył wzrost 

wynagrodzenia Burmistrza skoro w uzasadnieniu do uchwały jest zapis, że od stycznia 2008 r. 

nie uległo ono zmianie? 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że wynagrodzenie wzrosło o 17,6% w ciągu ostatnich 4 lat, 

ponieważ 4 lata temu Przewodniczący Rady przedstawiał parametry wynagrodzenia 

Burmistrza i radny właśnie do nich się ustosunkował. Nie jesteśmy za tym żeby obniżać 

Burmistrzowi pensję tylko za tym żeby przyjąć limity kwotowe a nie zapis, iż przysługujące 

wynagrodzenie ustala się w maksymalnej wysokości. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że Burmistrz od stycznia 2008 r. ma takie samo 

wynagrodzenie. Wiceprzewodniczący oznajmił, że rozumie wątpliwości radnego 

Gorzelińskiego, ale trzeba na to też z drugiej strony popatrzeć ponieważ wskaźniki mogą ulec 

zmianie również na minus. Dlatego też jeżeli będą jakieś wątpliwości radny wraz ze swoim 

Klubem może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zmianę uchwały  i 

wówczas powrócimy do tematu.  
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Radny Gorzeliński oznajmił, że jego Klub nie chce ograniczać wynagrodzenia Burmistrza, 

chcemy je pozostawić na tych samych parametrach. Prosimy jedynie o wprowadzenie zapisu 

kwotowego. 

 

Radny Gorzeliński zgłosił formalny wniosek o dokonanie następującego zapisu: w §1 pkt. 1 

ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Pleszewa Pana Mariana Adamka w 

wysokości: zasadnicze wynagrodzenie - 6 000 zł., dodatek funkcyjny - 2 100 zł., wysługa lat 

20% wynagrodzenia zasadniczego czyli 1 200 zł., dodatek specjalny czyli 40% 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3 240 zł.  razem płaca wynosi 12 540 

zł. i jest to ta sama kwota, nic nie chcemy Burmistrzowi zabierać tylko użyć innego zapisu. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie formalny wniosek radnego Gorzelińskiego w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 6 głosach za, 13 przeciw, 2 wstrzymujących się 

odrzuciła wniosek. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się 

podjęła uchwałę nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy 

Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

Radny Gorzeliński poprosił aby jeszcze raz przedstawić wyniki głosowań ponieważ nie 

pasuje liczba ranych. 

 

Przewodniczący Rady poddał po raz kolejny pod głosowanie formalny wniosek radnego 

Gorzelińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 6 głosach za, 12 przeciw, 2 wstrzymujących się 

odrzuciła wniosek. 

 

 

 

Do pkt 9 Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w ciągu 

30 dni od dnia wyboru wszyscy radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe do Biura Rady. 

Nie zachowanie terminu grozi wstrzymaniem diety radnego. 

 

Radny Sitnicki oznajmił, że na Sali nie ma Burmistrza więc do kogo mają być skierowane 

interpelacje? 

 

 

Na salę wszedł Pan Marian Adamek Burmistrz Miasta i Gminy . 
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Radny Sitnicki odniósł się do tematu “akcji zima”. W ubiegłym tygodniu na skutek obfitych 

opadów śniegu były znaczne utrudnienia na drogach nie tylko gminnych, ale też i 

powiatowych. Ponieważ zima dopiero się rozpoczęła stąd apel do Burmistrza aby 

zintensyfikować działania w celu odśnieżania dróg, gdyż niektóre drogi było trudno 

przejezdne, np. ul. Zielona, ul. Garncarska. Kolejno radny poprosił o informacje na temat 

dochodów UMiG, jednostek organizacyjnych oraz Spółki Sport z tytułu wywieszania 

plakatów wyborczych na ogrodzeniach i terenach będących zarządzie jednostek 

organizacyjnych oraz Spółki Sport  oraz dochody MiG z tytułu zajęcia pasa drogowego na 

plakaty i inne gadżety wyborcze z rozbiciem na komitety wyborcze. 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 238 burmistrz 

jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

projekt budżetu na przyszły rok, do dnia 15 listopada każdego roku. Dnia 3 grudnia 2010 r. w 

BIP umieszczono zarządzenie tylko, że bez projektu budżetu więc wychodzimy z założenia, 

że zostało ono jednak przekazane. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 24 czerwca 2010 r. w 

sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową MiG Pleszew w §10  jest zapisane, że burmistrz 

przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 

przyszły rok. Następnie w §12 jest zapis, że Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła w 

terminie 7 dni projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami 

informacyjnymi radnym Rady Miejskiej. Do dnia dzisiejszego projektu tego nie 

otrzymaliśmy. Zatem radny pyta kiedy radni otrzymają projekt budżetu i gdzie ona się 

znajduje? 

 

Roman Łukasik Kierownik Wydziału GK udzielił odpowiedzi radnemu Sitnickiemu w 

kwestii tematu “akcja zima”. Oznajmił, że na terenie MiG Pleszew zatrudnione są dwie firmy: 

Przedsiębiorstwo Komunalne oraz firma ROLBUD. Standardy są określone w naszym 

rozporządzeniu i są niezmienione. Opady śniegu były intensywne i przez pewien czas mogły 

być pewne utrudnienia, ale na ten moment wszystkie drogi są przejezdne, a służby pracują 

cały czas. Wszyscy muszą się dostosować do panujących warunków i jeździć ostrożniej. 

 

Burmistrz poinformował, że zostaną zapewnione wszelkie starania żeby odśnieżanie było 

bardziej sprawne. Następnie odniósł się do wypowiedzi radnego Sitnickiego w sprawie 

dochodów UMiG z tytułu wywieszania plakatów wyborczych informując, że zostanie 

przygotowany materiał przedstawiający kształtowanie się tych wpływów z poszczególnych 

jednostek. Kolejno odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że projekt budżetu został 

przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Biura Rady w dniu 15 listopada. Rada 

Miejska zakończyła kadencję 12 listopada 2010 r. dlatego Przewodniczący Rady już nie 

funkcjonował. Materiał znajduje się w Biurze Rady i obecny Przewodniczący Rady może go 

przygotować radnym. Jest to specyficzna sytuacja przedłużono termin przyjęcia projektu 

budżetu do końca lutego 2011 r.  Dlatego nie będziemy się spieszyć, radni materiał otrzymają, 

będzie można zgłaszać wnioski, poprawki.  

 

Tadeusz Adamski Sołtys Wsi Janków odniósł się do kwestii tematu zimowego utrzymania 

dróg. Wszyscy odnoszą się do Miasta, nikt nie porusza tematu dróg wiejskich. Zdaniem wielu 

osób przy tak obfitych opadach śniegu sprzęt za późno wyjeżdża do pracy. Stad prośba o 

zmianę zapisu w uchwale, aby pługi wyjeżdżały wcześniej niż 3 godziny po zaprzestaniu 

opadów. 

 

Radny Gorzelińskii stwierdził, że przed wyborami Burmistrz informował w gazecie lokalnej, 

że jest opracowany biznes plan na Kompleks sportowy. Dlatego radny zapytał, jak wg tego 
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biznes planu kształtuje się cena biletu dla jednej osoby za korzystanie z basenu przez godzinę. 

Ponadto jakie przyjęto obłożenie basenu w procentach w skali roku? 

 

Burmistrz odpowiedział, że jest wykonane Studium Wykonalności, które pokazuje 

szczegółowe dochody występujące na tym obiekcie i jakie będzie saldo z tytułu dopłat. 

Dokument jest obszerny dlatego radny po zgłoszeniu się do Prezesa Eugeniusza Małeckiego 

otrzyma kserokopie wymaganych dokumentów. Następnie poinformował, że w dniu 

jutrzejszym powoła na stanowisko zastępcy Burmistrza MiG Pleszew dr. Arkadiusza Ptaka.  

 

Na tym obrady II Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie zakończono. 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                  Olgierd Wajsnis 
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Wykaz załączników 

 

Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej, 

Załącznik nr 2 – lista obecności  sołtysów, 

Załącznik nr 3 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli, 

Załącznik nr 4 – lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy,  

Załącznik nr 5 – pismo Pani Doroty Czaplickiej o rezygnacji z mandatu radnego, 

Załącznik nr 6 - uchwała nr II/5/2010 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

(D.Czaplicka), 

Załącznik nr 7 - uchwała nr II/6/2010 w sprawie obsadzenia mandatu radnego (A.Borkowski), 

Załącznik nr 8 - uchwała nr II/7/2010 w sprawie obsadzenia mandatu radnego (R. Garsztki),  

Załącznik nr 9 - uchwała nr II/8/2010 w sprawie obsadzenia mandatu radnego (L. Lisa),  

Załącznik nr 10 - zgłoszenie Klubu radnych Platformy Obywatelskiej, 

Załącznik nr 11 - zgłoszenie Klubu radnych Miłośników Ziemi Pleszewskiej, 

Załącznik nr 12 - zgłoszenie Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. 

Załącznik nr 13 - uchwała nr II/9/2010 w sprawie powołania komisji rady Miejskiej i 

ustalenia przedmiotu działania, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr II/10/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 

Rady Miejskiej w Pleszewie,  

Załącznik nr 15 - uchwała nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew. 

 

 


