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Protokół nr VII/2011 

z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 maja  2011r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00 

, a zakończono o godz. 15
00

. 

 

 

Obecni: 

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

 

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

 

1. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu, 

2. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 

3. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu. 

4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 

 

 

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

sali znajduje się 19 Radnych (nie ma radnego Kowcunia i radnego Kaczmarka), czyli Rada 

jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych 

w szczególności Proboszcza parafii Kowalew. 

 

Przewodniczący Rady przeszedł do omawiania porządku obrad. Poinformował, że wpłynął 

wniosek Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad punktu  

6 o) regulamin utrzymania porządku i czystości oraz wniosek Burmistrza o wprowadzenie do 

porządku obrad dodatkowego projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji  

z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Odział  

w Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał 

Grodziski”. 

 

Burmistrz poprosił o wprowadzenie autopoprawki w porządku obrad w punkcie 6 k) powinien 

być zapis „zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej”.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję dokonania zamiany w porządku 

obrad czyli zdjęcie z porządku obrad punktu 6 o) regulamin utrzymania porządku i czystości 

natomiast w to miejsce wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji  

z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Odział w 

Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał 

Grodziski”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła dokonanie zamiany w porządku obrad czyli zdjęła 

z porządku obrad punkt 6 o) regulamin utrzymania porządku i czystości natomiast w to 

miejsce wprowadzono projekt uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Wielkopolskim 

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Odział w Ostrowie 

Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski”. 
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Porządek VII Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

5. Informacja o zebraniach wiejskich oraz osiedlowych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  

 a.  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, 

 b.  dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 

ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty,   

 c.  ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

 d.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie, 

 e.  ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika  

z przystanków komunikacyjnych, 

 f.  nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 

3 w Pleszewie, 

 g.  nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych  

w Kowalewie, 

 h.  nadania nazwy ulicy w Pleszewie, 

 i.  zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 

lipca 2009 r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego 

budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie 

wykonania„ Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji 

Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wyraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej  

 j.  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew 

położonej w Lubomierzu, 

 k.  zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew 

położonej w Kowalewie przy ul. Poznańskiej, 

 l.  zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania „Opracowań 

projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach (DŚU)” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,  

 m.  upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy 

trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o.  

i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

 

 

n.  zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 

kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

 o.  wspólnej realizacji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Poznaniu Rejonowy Odział w Ostrowie Wielkopolskim zadania 

pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski”. 

   

7. Interpelacje radnych. 
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8. Odpowiedzi na interpelacje. 

9. Sprawy różne. 

 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr VI/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr VI/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

Do pkt 4 Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  

 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację o wydanych zarządzeniach i ich 

realizacji.  

 

 

 

Do pkt 5 Informacja o zebraniach wiejskich oraz osiedlowych. 

 

 

Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kowcuń. 

 

Sekretarz MiG przedstawiła zebranym Informację o zebraniach wyborczych wiejskich oraz 

osiedlowych ( Informacja stanowi załącznik nr 6 protokołu). 

 

W tym momencie Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem złożyli gratulacje oraz  

podziękowania nowo wybranym sołtysom oraz przewodniczącym osiedli wręczając dyplom  

i  drobny upominek. 

 

 

 

Do pkt 6 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 

kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, 

 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że celem uchwały jest stworzenie warunków do powstania 

niepublicznych placówek służących opiece dzieci do 3 lat. Wniosek przedstawiono na 

Komisji Oświaty i przedyskutowano. W pierwotnej wersji był zapis, który mówił, że dotacja 

będzie przyznawana tylko i wyłącznie na dzieci, których rodzice zamieszkują teren MiG 

Pleszew. W opinii radców prawnych zapis ten nie jest zgodny prawem, natomiast Komisja 

Wsi wnioskuje, aby jednak w § 3 umieścić zapis: „dotacji udziela się w przypadku 

zamieszkiwania dziecka oraz co najmniej jednego z opiekunów prawnych na terenie MiG 

Pleszew”. W związku z pogodzeniem tych dwóch stanowisk Z-ca Burmistrza zaproponował 

w § 3 pkt. 3 umieścić wnioskowany przez Komisję Wsi zapis. Nie mniej jednak należy mieć 

świadomość, że zapis ten może zostać uchylony przez nadzór Wojewody. 

 



 4 

Wiceprzewodniczący Klak zapytał czy należy to rozumieć tak, że wprowadzamy stanowisko 

Komisji Wsi i nie opieramy się na opinii radców prawnych?  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że w opinii radców prawnych zapis ten nie jest zgodny z 

prawem, ale próbujemy pogodzić dwa stanowiska. Wielokrotnie byliśmy świadkami kiedy 

pewne rozwiązania raz przechodziły przez nadzór Wojewody następnym razem nie. 

 

Radny Kuberka oznajmił, że nie można „trochę” przestrzegać prawa, albo się je przestrzega 

albo nie. Nie można robić czegoś na zasadzie ”bo może się uda”. 

 

Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że należy głosować nad pierwotną wersją uchwały, 

ponieważ w przeciwnym razie radni PiS-u nie będą głosować nad czymś co jest niezgodne z 

prawem w opinii radców prawnych. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak przypomniał radnemu Kuberce, że na poprzedniej sesji jego 

poprawka dotycząca Strefy Płatnego Parkowania i pojazdów pielęgniarek świadczących 

usługi medyczne była również wątpliwej jakości prawnej, a jednak ją przyjęto. 

 

Radny Jędrasiak wyjaśnił na czym polega zmiana. Otóż my jako MiG mamy dokładać do 500 

zł. do każdego dziecka w nowo utworzonych żłobkach. Może być sytuacja tego typu, że takie 

żłobki powstaną tylko w naszym mieście i gminie ponieważ ościenne Gminy uznają, że nie 

będą tego robić ponieważ wyślą dzieci do naszych żłobków.  Z analizy wynika, że dzieci, 

które mogą korzystać ze żłobków jest kilkaset. Za chwile może się okazać, że będziemy 

miesięcznie dokładać po 200 000 zł. do żłobków, czy nas na to stać? Będziemy zaciągać 

kolejne kredyty na to? Radny jest zainteresowany wytłumaczeniem skąd prawnicy znaleźli 

przepis zabraniający nam umieścić w uchwale taki zapis. Pieniądze są gminne i mu jako 

dysponenci mamy prawo ustalać warunki na jakich będziemy dotować swoje dzieci. 

Wszystkie dzieci są nasze, ale w przyszłości pomoże nam to uniknąć problemów 

finansowych. 

 

Radny Kuberka oznajmił, że wszystkie Gminy i Powiaty są w Polsce i obowiązuje je polskie 

prawo. W związku z powyższym jeżeli z sąsiedniej Gminy przyjdzie dziecko do naszego 

żłobka to wówczas wystąpimy do tej Gminy o refundację tych środków. 

 

Radny Jędrasiak wyjaśnił, że chodzi o to, że przepis ten dotyczy tylko lokalnych gmin i 

lokalnych środków. Nie ma tutaj zwrotu z budżetu państwa, nie ma tak jak jest to w 

przypadku przedszkoli refundacji z Gminy do której dziecko uczęszcza. Przepis ten 

funkcjonuje dopiero od miesiąca. W związku z tym, że nie będzie refundacji powinniśmy się 

odpowiednio zabezpieczyć. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że uchwała, która została zaproponowana nie jest 

obligatoryjna. Jeżeli nie zostanie podjęta, to nie zostaną stworzone warunki do powstawania 

niepublicznych placówek. Na razie nie ma przykładu Gminy, która podjęłaby taką uchwałę. 

Następnie poprosił o przyjęcie uchwały z autopoprawką mając na względzie fakt, że może 

ona jednak zostać uchylona przez Wojewodę. 

 

Burmistrz zaproponował, aby Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dalej 

idący czyli z uwzględnieniem autopoprawki zaproponowanej przez Z-ce Burmistrza A. Ptaka. 
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Radny Suska stwierdził, że zapisy w uchwale mogłyby być inne. Żłobek powinien powstać na 

zasadzie funkcjonowania nie 5 godzin, a 9 godzin. Ponieważ rodzic oddający dziecko do 

żłobka robi to z zamiarem pójścia do pracy. Kwota 500 zł powinno być dotowane do żłobka, 

które funkcjonuje 9 godzin. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że § pkt. 2 wskazuje, że w minimalnym wymiarze 5 

godzin, a maksymalnym 10 godzin, co wynika z ustawy. Wprowadziliśmy ten zapis żeby 

pobyt nie był 1-2 godzinny tylko minimalnie 5 godzin i wówczas zapłacimy 500 zł. 

 

Radny Gorzeliński poprosił o przeczytanie autopoprawki, ponieważ jest ona rozbudowana. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak przedstawił treść autopoprawki w §3 pkt. 3: „Dotacji udziela się w 

przypadku zamieszkania dziecka oraz co najmniej jednego z rodziców, opiekunów prawnych 

na terenie Miasta i Gminy Pleszew”. 

 

Radny Kusiakiewicz zapytał czy udało się rozwiązać wątpliwości z wczorajszej Komisji 

dotyczące tego czy UMiG będzie mógł się zwrócić o refundację środków do gmin 

ościennych? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że nie ma takiej możliwość. Takie działania można 

podejmować jedynie w przypadku przedszkoli. 

 

Radny Kusiakiewicz oznajmił, że można doprecyzować zapis i zamiast zamieszkania zrobić 

zameldowanie. 

 

Radca Prawny K. Głuchow zaproponowała, aby nie dokonywać zmiany na „zameldowania”, 

ponieważ kwestie meldunkowe za chwilę będą już nieaktualne, dlatego lepiej pozostać przy 

sformułowaniu „zamieszkania”.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie 

wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 12 za, 8 wstrzymujących się podjęła wraz z autopoprawką 

uchwałę nr VII/65/2011 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

 

 

b. dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a i 

90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty, 

 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że w tym przypadku sytuacja jest podobna jak ze żłobkami, 

tylko, że tutaj mamy przedszkola. Jest jedno dziecko z terenu MiG, które chodzi do 

niepublicznego przedszkola poza MiG Pleszew, w ustawie o systemie oświaty jest wskazane, 

że gmina, która dotuje przedszkole niepubliczne spoza Gminy Pleszew może zwrócić się do 

MiG Pleszew o dotację. W § 2 pkt. 4 nastąpiła zmiana z 7 października na 30 września. 
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Radny Grobys zapytał czy do naszych przedszkoli chodzą dzieci z innych gmin, jeżeli tak to 

czy obciążamy te gminy? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że na terenie MiG Pleszew są dwa niepubliczne 

przedszkola: Zielona Łąka i Przedszkole Sióstr. Na wykazie dzieci na, które otrzymywane są 

dotacje nie ma nikogo spoza terenu MiG Pleszew. Z tego co wiemy chodzą pojedyncze 

osoby, ale to już przedszkole bezpośrednio występuje do danej Gminy.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie dotacji z budżetu Miasta  

i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie 

oświaty. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) się podjęła uchwałę nr VII/66/2011  

w sprawie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a 

i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

 

 

c. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że początkowo sugerowano żeby opłata wynosiła 

symboliczną złotówkę, ale jednak stwierdzono, że mogą być w tej opłacie pokryte koszty 

administracyjne wysyłki i ustalono kwotę 10 zł. Maksymalną kwotę chcemy wyznaczyć na 

poziomie 693 zł. W związku z tym, że podejmuje działania aby jak najwięcej takich 

podmiotów gospodarczych powstało działających w zakresie prowadzenia żłobków klubów 

dziecięcych proponujemy kwotę 10 zł. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 19 za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 

VII/67/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

 

d. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele p.w. Św. Floriana w 

Pleszewie. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 19 za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę nr 

VII/68/2011 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik 

nr 10 protokołu. 
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e. ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika  

z przystanków komunikacyjnych, 

 

Burmistrz oznajmił, że na Komisji Wsi padło pytanie ile jest przystanków komunikacyjnych, 

w związku z powyższym wyjaśnił, że na terenie MiG jest 116 przystanków. Koszt utrzymania 

tych obiektów w okresie od 1.05.2011 r. do 31.12.2011 r. jest zakontraktowany na kwotę 

34 210 zł. przewidujemy, że wpływy przy podjęciu tej uchwały pokryją nam koszty 

utrzymania? 

 

Wiceprzewodniczący Grobys zapytał czy znana jest liczba podmiotów świadczących usługi 

na terenie MiG i zatrzymujących się na przystankach? Ponieważ w różnych okresach są 

uruchamiane dodatkowe kursy linii. 

 

Burmistrz poinformował, że w chwili obecnej nie posiada takiej informacji, natomiast w 

momencie opublikowania w Dzienniku Wojewody Wielkopolskiego będziemy mieć 

kompletne dane.  

 

Radny Gorzeliński zapytał czy są oszacowane w skali miesiąca potencjalne dochody?  

 

Burmistrz oznajmił, że po dokonaniu szczegółowych wyliczeń dane będą przedstawione. 

 

Radny Dryjański stwierdził, że do tej pory w miastach o porządek miał dbać dany 

przewoźnik. Po podjęciu tej uchwały utrzymanie porządku będzie obowiązkiem Gminy. W 

jaki sposób to się odbędzie, czy będzie ogłoszony przetarg? Wiemy dobrze, że większość 

przystanków wygląda dość nieciekawie. 

 

Burmistrz poinformował, że nowa ustawa o transporcie zbiorowym nakłada jasny i czytelny 

obowiązek, że o przystanki musi dbać gmina. W świetle tej ustawy jest wyznaczona 

maksymalna stawka 0,05 gr. za każde zatrzymanie. W momencie kiedy będą te środki 

zobaczymy ile tego wpłynie i podejmiemy decyzję jakie działania podjąć. Jeżeli będą 

pojedyncze przystanki w danej miejscowości to być może porozumiemy się z Sołtysem, Radą 

Sołecką i zawrzemy umowę zlecenie z mieszkańcem danej miejscowości, który będzie 

później pilnował porządku. Oczywiście muszą być spełnione warunki ustawy o zamówieniach 

publicznych. 

 

Radny Gorzeliński zapytał koszt utrzymania obiektów w okresie od 1.05.2011 r. do 

31.12.2011 r. na kwotę 34 210 zł. czy jest na to już podpisana umowa? 

 

Burmistrz oznajmił, że dane są podane z przetargu z początku roku, czyli jeszcze nie 

obowiązywała nas wówczas ustawa. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 

korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/69/2011 w 

sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika  

z przystanków komunikacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 protokołu. 
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f. nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3  

w Pleszewie, 

 

 

Radny Kuberka zapytał o patronów obowiązujących przed laty? Jak wygląda kwestia 

formalna w tej sprawie, co się dzieje z patronem przy zmianie imienia? Niektóre działania 

mogą być obraźliwe dla patrona, który najpierw był, teraz go nie ma i jest następny. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że ta sprawa wyszła przy ZSP nr 1 Kuratorium Oświaty 

stoi na stanowisku, że skoro w 1998 r. przy wprowadzaniu reformy placówkę tworzyło 

gimnazjum i szkoła podstawowa to z mocy prawa poprzedni patron „umarł”, zniknął.  

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za), podjęła uchwałę nr VII/70/2011  

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3  

w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

g. nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych  

w Kowalewie, 

 

 

Radny Borkowski wyraził wątpliwości proceduralne, które zauważono podczas obrad 

Komisji Oświaty. Jeżeli wybiera się patrona to oczywistym faktem jest podjęcie pewnych 

działań, zostały one z pewnością podjęte, ale Komisja Oświaty nie była w tym temacie 

zbytnio poinformowana. Ponadto imię, które jest nadawane ZSP w Kowalewie jest 

wyjątkowo szczególne, natomiast wniosek uzasadniający jest dość okrojony, chyba, że Pan 

Przewodniczący dysponuje szerszym uzasadnieniem. Kolejno niepokój budzą wątpliwości 

administracyjne ponieważ w uchwale w §1 widnieje data z dniem 7 czerwca 2011 r. 

Nasuwają się pewne pytania do dyrektora, ponieważ do 7 czerwca będzie trzeba zmienić 

wszelkiego rodzaju dokumenty, tablice dotyczące przedszkola, gimnazjum i szkoły 

podstawowej. Ponadto sprawa najważniejsza wymiana pieczątek, szczególnie pieczątki 

okrągłej. Za moment będą wydawane świadectwa na koniec roku szkolnego i okrągła 

pieczątka musi być aktualna, pieczątkę wydaje mennica. Na taką pieczątkę trzeba czekać 

miesiąc! W związku z powyższym radny zaproponował, aby przyjąć jednak datę 1 września 

2011 r. 

 

Dyrektor ZSP w Kowalewie P. Jakubowski poinformował, że termin 7 czerwca został 

wyznaczony przez biskupa kaliskiego. W miesiącu marcu odbyło się spotkanie w temacie 

wyboru patrona placówki. Sugestia, również ze strony księdza proboszcza była skierowana, 

aby nadanie imienia odbywało się w trakcie Dni Papieskich. W związku z powyższym 

zostałem zobligowany do wystąpienia do biskupa kaliskiego o wyznaczenie terminu. 

Dyrektor wyjaśnił, że biskup wyznaczył taki termin, ponieważ jemu tak pasuje. Kolejno 

tłumaczył, że wniosek do Biura Rady wpłynął 29 kwietnia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę  

z działań proceduralnych, jeśli chodzi o dokumentację szkolną uważamy, że zdążymy 
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wszystko przygotować. Natomiast w kwestii pieczęci to jutro wystąpimy z pismem do 

mennicy państwowej. Rok szkolny kończy się 22 czerwca w związku z powyższym 

podejrzewamy, że zdążymy wszystko przygotować. Dyrektor oznajmił, że jeżeli będzie 

konieczność to jest w stanie nawet na własny koszt jechać do Warszawy po odbiór pieczęci. 

Ponieważ nadanie imienia Jana Pawła II jest dla nas wszystkich zarówno dzieci, rodziców, jak 

i dyrekcji bardzo ważne. Przedwczoraj został już w tym temacie wysłany e-mail do mennicy 

państwowej. Następnie przeprosił za tak szybki termin. Procedura wyboru patrona została 

zachowana, przeprowadzono wybory wśród młodzieży i dzieci. Przeprowadzono głosowanie 

na Radzie Pedagogicznej, Rada Rodziców również zaakceptowała propozycję. Uzasadnienie 

jest zawężone, ale wniosek jest rozszerzony. 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że jest sposób na wybrnięcie z tej sytuacji. Jeżeli musimy to 

zrobić 7 czerwca ponieważ biskupowi tak pasuje, to zróbmy tak, a nadanie imienia 

obowiązywać będzie od daty wrześniowej. 

 

Radny Borkowski oznajmił, że termin jest nierealny, bo w mennicy trzeba czekać co najmniej 

miesiąc na pieczątki. Dyrektor mówi, że rodzice by chcieli, ale jeżeli nie dostanie pieczątki to 

dokumenty będą nieważne! Tu nikt nie ma nic do osoby patrona, chodzi tylko o kwestie 

czysto formalne.  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Dyrektor nakłada na siebie pewne obowiązki i będzie 

zabiegał, aby doprowadzić sprawę do końca. 

 

Radny Jędrasiak oznajmił, że Dyrektor będzie się starał, a poszkodowane będą jak zwykle 

dzieci. Przypomniał, że chodzi o szkołę publiczną, a nie katolicką dlatego, to nie biskup 

powinien decydować o terminach. Jeżeli biskupowi nie pasuje termin to nic się nie stanie 

jeżeli nie będzie go na uroczystości. Nie możemy robić wszystkiego żeby tylko iść w jednym 

kierunku, musimy patrzeć na dobro dzieci, żeby nie były pokrzywdzone.  

 

Radny Kuberka powiedział żartobliwie, że „pies się spieszył i ślepych narobił”. Radny 

Borkowski na oświacie się zna i jeżeli mówi, że będzie bałagan to zapewne tak się stanie. 

Nikt tu nie ma uwag do patrona, tylko to podjętych działań, ponieważ chodzi o podstawowe 

dokumenty. Ponadto taki pośpiech godzi wręcz w patrona. Pewne rzeczy załatwia się chyba 

inaczej, a nie dzwoniąc do biskupa. Jeżeli biskup nie będzie mógł to przyśle swojego 

zastępcę. Poza tym jest w Kowalewie proboszcz, który jest bardzo dostojnym człowiekiem. 

Radny uważa, że powinno się przyjąć wersję radnego Borkowskiego, albo też wersję, że 

uroczystości odbędą się teraz, a urzędowo patron będzie obowiązywał od 1 września.  

 

Radny Ładziński stwierdził, że jeżeli dyrektor jutro, czyli 20 maja wystąpi do mennicy po 

pieczątkę to i tak 30 dni będzie spełnione ponieważ zakończenie roku szkolnego jest 22 

czerwca.  

 

Dyrektor ZSP w Kowalewie P. Jakubowski poinformował, że zgadza się ze wszystkimi 

wypowiedziami i zasugerował, że rzeczywiście uroczystość może się odbyć 7 czerwca, a imię 

szkoła otrzyma od 1 września. 

 

Radny Borkowski oznajmił, że jest to bardzo dobry kompromis.  

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że kompromis został osiągnięty, ale osiągnięty nie fair. Nie 

można krytykować biskupa tylko dlatego, że większość na tej Sali jest katolikami, a kilku 
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oportunistami. Społeczność Kowalewa chce żeby w uroczystościach uczestniczył biskup i to 

powinno się liczyć.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania imienia szkołom 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie wraz z autopoprawką. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/71/2011  

w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Publicznych  

w Kowalewie wraz z autopoprawką. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu. 

 

 

h. nadania nazwy ulicy w Pleszewie, 

 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że nie ma uwag do nazwy ulicy, ale korzystając okazji 

przedstawił propozycję patrona dla kolejnej ulicy, aby nosiła nazwę inżyniera Maroszka. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnego, aby poruszył ten temat w punkcie sprawy różne. 

 

Radny Sitnicki przedstawił propozycje powołania nieformalnego zespołu ds. nazewnictwa 

ulic na terenie Gminy. Ponieważ często bywa tak, że radni są zaskakiwani i o propozycji 

nadania nazwy ulicy dowiadują się dopiero z materiałów sesyjnych. Natomiast dobrze by było 

poprzedzić takie działania konsultacjami. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że wybór nazwy ulicy leży po części w kompetencji 

burmistrza. 

 

Radny Gorzeliński przypomniał, że w ubiegłym roku była sesja, na której przeprowadzono 

gorącą dyskusję na temat nazwy ronda. Padły wówczas sugestie, że będą konsultacje w tym 

temacie. Tymczasem o nazewnictwie dowiadujemy się w materiałach przed sesją, nawet nie 

wiemy kto był wnioskodawcą.  

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że autorem propozycji jest UMiG, personalnie moja osoba. 

W tym roku Chór „Lutnia”, z którym pan Jerzy Szpunt był całe życie związany obchodzi 

jubileusz. Członkowie rodziny nie mają nic przeciwko temu. Głównym argumentem był fakt, 

że ten rejon pleszewa jest związany z artystami, mamy już jednego mieszkańca Pleszewa 

Jaworzyńskiego, który jest na tym osiedlu. W związku z powyższym zasadne wydaje się być, 

aby dla funkcjonowania małej ojczyzny ulica nosiła imię Jerzego Szpunta. 

 

Radny Dryjański stwierdził, że gdyby imię miała otrzymać ulica w Suchorzewie to 

propozycja powinna być wypracowana w następujący sposób: sołtys powinien zwołać 

zebranie wiejskie i wieś to powinna wybrać jaka będzie nadana nazwa ulicy. Taka sama 

sytuacja powinna mieć miejsce na poszczególnych osiedlach na terenie Miasta. 

 

Radny Sitnicki podkreślił, że nikt nie kwestionuje zasadności nadania nazwy ulicy imieniem 

Jerzego Szpunta jak to próbuje przedstawić Z-ca Burmistrza. Padł jedynie pomysł, aby 

nadawać nazwy ulicom w formie szerszej konsultacji powołując jakieś nieformalne ciało. 
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Burmistrz zgodnie z propozycją radnego Sitnickiego zasugerował, aby dołożyć więcej pracy 

Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącym Klubów. Jest to grono, które może się zająć 

taką tematyką. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim jak i Przewodniczących Klubów oznajmił 

żartobliwie, że przyjmuje „wyzwanie burmistrza”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy  

w Pleszewie. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/72/2011  

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

 

 

i. zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 

r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy 

Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania„ Opracowań 

projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach 

(DŚU)” wyraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego 

przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej 

nr 12 w zakresie wykonania „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji 

Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wyraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/73/2011 w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 

r. w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa 

w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania „Opracowań projektowych dla potrzeb 

uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wyraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

 

 

j. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Lubomierzu, 

 

 

Radny Kuberka stwierdził, że przy nadawaniu imion mówiono o konsultacjach. Tak samo 

wygląda kwestia zbycia tej nieruchomości wiejskiej. W dokumentach pisze się, że 

właścicielem jest Skarb Państwa, a dysponentem wspólnota wiejska. Skoro wspólnota wiejska 

jest dysponentem, a najwyższą władzą wsi jest zebranie wiejskie dlatego ze względu na 

pewną elegancję urzędniczą powinno się odbyć jakieś spotkanie w tej kwestii. Rada Sołecka  

i sołtys powinni być poinformowani w tym temacie. Tymczasem robi się wszystko po cichu. 

Radny poprosił, aby Przewodniczący Rady udzielił głosu sołtysowi miejscowości Lubomierz. 

 

Przewodniczący Rady oddał głos sołtysowi wsi Lubomierz. 
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E. Kopaczewski Sołtys wsi Lubomierz oznajmił, że ostatnia zmiana ewidencji gruntów mówi, 

iż: właścicielem działki jest Skarb Państwa, władającym wspólnota wsi. Trudno to stwierdzić 

ponieważ na zebraniu wiejskim, które się odbyło nikt nic na temat nie powiedział. 

Dowiedziałem się z sąsiedniej wsi. Działka z Lubomierza, a ma powstać ośrodek zdrowia  w 

Taczanowie. Lubomierz już raz został wyprowadzony ze szkołą, którą zabrano do 

Taczanowa. Nikt tu nie ma nic naprzeciw temu żeby powstał ośrodek zdrowia, ale jeden już 

jest w Sowinie Błotnej. Niech będzie może obsługa będzie lepsza. Ponadto co się dzieje z 

budynkiem po poprzednim ośrodku zdrowia. 

 

Burmistrz poinformował, że przychodnia, spółka lekarska mająca gabinet w blokach  

w Taczanowie nie spełnia wymogów określonych przepisami Ministra Zdrowia. Jakakolwiek 

modernizacja w tym miejscu nie ma możliwości. Obiekty są ograniczone kubaturą i jeszcze 

innymi czynnikami. W związku z powyższym lekarze wystąpili do Miasta z wnioskiem 

abyśmy znaleźli grunt, na którym pobudowana zostanie z prawdziwego zdarzenia 

przychodnia lekarska, apteka, a wiec oferta zostanie poszerzona. My nie dokonujemy wyboru 

gdzie ma iść mieszkaniec Lubomierza czy do Taczanowa czy do Sowiny Błotnej.  Stosowna 

umowa zostanie podpisana, w księgach wieczystych widnieje jako właściciel MiG Pleszew, 

dlatego jako właściciel mamy prawo swobodnego dysponowania nieruchomością. Radni 

przyjmując budżet nałożyli na mnie obowiązek zdobycia środków w celu zrealizowania tego 

budżetu. Muszę mieć zatem pełną możliwość zdobywania środków, jeżeli zaczniemy 

wszystko konsultować to w ciągu 3 lat ten budżet nie będzie wykonany. Sołtys poinformował 

mnie, że jest w tym miejscu dzierżawca i ma on tam wysiane zboże. Umożliwiamy zbiór 

plonów i dopiero po tym terminie wejdzie osoba, która wygra przetarg, cena została ustalona 

przez Komisje Budżetową. Wycena była niższa zatem podniesiono wartość. Chcemy 

pogodzić kwestię wpływu dochodów do budżetu i stworzyć możliwości rozwoju 

przedsiębiorczości gospodarczej. 

  

Radny Kuberka stwierdził, że to co burmistrz powiedział jest prawdą. Tymczasem chodzi  

o coś innego, o metodę. Odbyło się zebranie wiejskie i nic nikomu nie powiedziano. Grunt ma 

zmienić właściciela i nikt o tym nie wie. Tu chodzi o ludzi, którzy wychodzą na idiotów  

i o wszystkim dowiadują się z sąsiednich wsi. 

 

Burmistrz poinformował,że przyjmuje tą informację do wiadomości i następnym razem 

zostanie przekazana wcześniej wiadomość do sołtysa i Rady Sołeckiej. 

 

E. Kopaczewski Sołtys wsi Lubomierz oznajmił, że tu na sali dostał pochwałę i gratulację,  

a tymczasem od ludzi widły w plecy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Lubomierzu. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/74/2011  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Lubomierzu. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

 

 

k. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/75/2011  

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej  

w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej. Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 

 

 

l. zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania „Opracowań 

projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

(DŚU)” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia ze 

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

wspólnego przygotowania „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji  

o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/76/2011 w 

sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg 

Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego przygotowania „Opracowań projektowych dla 

potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wraz z uzyskaniem 

decyzji środowiskowej. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

 

 

m. upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej 

między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, 

Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/77/2011  

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej 

między Miastem i Gminą Pleszew, Sport Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

 

 

n. zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową 
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wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Pleszew, 

 

Radny Gorzeliński zapytał czy dołożono wszelkiej staranności przy analizowaniu sytuacji, 

ponieważ opłata jest drastycznie zwiększana z 1,20 zł. na 1,90 zł. Na Komisji Budżetu 

tłumaczono, że jest wiele miast, które mają podobne opłaty w skali 1,90 zł., ale są też Miasta, 

które utrzymują opłaty zbliżone do naszej obecnej. Czy nie można by było wprowadzić 

zapisów w umowach, które podpisuje przedszkole z rodzicem, aby rodzice nie uciekali tak 

szybko. Ponieważ rodzic deklaruje się, że posyła dziecko na 8 godzin, a za chwilę aneksem 

zmienia zdanie na 5 godzin, co doprowadza do tego, że budżet traci swój dochód. 

Radny Sitnicki oznajmił, że podwyżka jest zasadna, ale zaproponowana kwota podwyżki jest 

jednak zbyt drastyczna i nie idzie w parze z kampanią prowadzoną przez UMiG zachęcającą 

do posyłania dzieci do przedszkoli. Tendencja europejska jest, aby jak najwięcej dzieci 

chodziło do przedszkola 

Radny Suska zauważył, że uchwała nie mówi o zniechęcaniu dzieci do przedszkola, ponieważ 

przedszkole do 5 godzin jest bezpłatne, natomiast 

Z-ca Burmistrza Ptak przyznał, że podwyżka jest rzeczywiście znacząca, ale i uzasadniona. 

MiG Pleszew była jedną z pierwszych gmin jakie podejmowały uchwałę. Tylko dlatego, że 

przedszkola były czynne powyżej pięciu godzin, w miesiącu maju musieliśmy dołożyć ponad 

100.000 zł. Gdybyśmy zwiększyli opłatę, kwota ta zmniejszy się do 83.000 zł. Chcemy 

pogodzić podwyższanie dochodów, o których panowie mówią, a z drugiej strony 80% 

przedszkoli na terenach wiejskich jest 5-godzinne. W mieście gdy dzieci są posyłane na 5-

godz. dziennie dziecko realizuje w przedszkolu podstawę programową. Chcemy każde 

dziecko powyżej 3 roku życia objąć bezpłatnym podstawowym programem nauczania. W 

Pleszewie od września opłata wzrasta do 1,90 zł. Gołuchów wyznaczył 2,10, Kalisz 2,36, 

Ostrów 2,77, Dobrzyca 2,08, Jarocin 1,70.   

Radny Sitnicki uznał, że nie jest to dla niego przekonujące. Ponieważ przedszkola służą 

rodzicom pracującym, a pracuje się w wymiarze 8 godzin, tak więc za dodatkowe godziny 

rodzice muszą płacić. Radny złożył jednak formalny wniosek o przegłosowanie mniejszej 

stawki w wysokości – 1,70 zł.  

Radny Jędrasiak oznajmił, że zgadza się z radnym Sitnickim, ponieważ przedszkole powyżej 

5-godzin jest dla rodziców, którzy pracują. Trzeba dokładać do przedszkoli, ale nie w tej 

wysokości. Jeżeli oboje rodzice pracują, stać ich na podwyżkę, jeśli pracuje jeden, może 

odbierać dziecko o    13 i nie płacić nic. 

Z-ca Burmistrza Ptak dodał, że to dotyczy tylko pewnej grupy rodziców, ponieważ rodzice 

dzieci 6 – letnich mieli w tym roku dobrą propozycję skierowania ich do szkół. W związku z 

powyższym poprosił o odrzucenie stawki 1,70 zł., a  przyjęcie 1,90 zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Sitnickiego o przyjęcie 

mniejszej stawki w wysokości – 1,70 zł. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 5 za, 1 wstrzymujący się, 14 przeciw odrzuciła wniosek 

radnego Sitnickiego o przyjęcie mniejszej stawki w wysokości – 1,70 zł. 
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Pięć godzin dziennie dziecko realizuje w przedszkolu podstawę programową za darmo. 

Rodzice płacą tylko za jedzenie. Po godzinie 13 każda godzina przedszkola jest płatna.  

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie 

odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie 14 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się, podjęła uchwałę nr 

VII/78/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

 

 

o. wspólnej realizacji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą 

„Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski”, 

 

 

Radna Garsztka zapytała czy wspólna realizacja zadania dotyczy tylko konserwacji cieków 

Giszka i Kanału Grodziskiego czy też pieniądze te mogą być częściowo przeznaczone na 

konserwację rowów melioracyjnych? Ponieważ na terenie MiG rowy są w opłakanym stanie  

i nie spełniają swoich wymagań. 

 

Burmistrz poinformował, że w tym przypadku zadanie dotyczy tylko tych dwóch cieków. 

Właścicielem tych cieków jest Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

wyczyszczenie i pogrubienie tych dwóch cieków spowoduje, że wszystkie inne urządzenia 

należące do Spółek Wodnych będą mogły prawidłowo funkcjonować. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wspólnej realizacji z 

Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w 

Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał 

Grodziski”. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr VII/79/2011 w 

sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie wspólnej realizacji z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja 

cieków Giszka i Kanał Grodziski”. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

 

Do pkt 7 Interpelacje radnych. 

 

Radny Żychlewicz interpeluje w sprawach: 

- modernizacji ul. Wyspiańskiego i okolicznych,  
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- stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na co zwróciło uwagę RIO, 

- wykupu „dzikiej karty”, 

- zwolnienia marketu „Kaufland” z płacenia podatku gminie, 

 

Radny Kuberka interpeluje w sprawach: 

- budowy targowiska, 

- na odcinku ul. Stolarska, ul. Piaski, (ul. Wyspiańskiego), 

 

Radna Bandosz interpeluje w sprawie: 

- naprawy przepustu pod wąskimi torami w Kowalewie gdzie odprowadzane są wody 

opadowe z ul. Chrobrego, 

 

Radna Garsztka interpeluje w sprawach: 

- dokonania naprawy na ul. Glinki w Pleszewie, 

- możliwości umieszczenia muld na nowo zrobionej ul. Polnej w Pleszewie,  

 

Radny Dryjański interpeluje w sprawie: 

- zatrudnienia logopedy, 

 

Radny Borkowski przytoczył radnym odpowiedz z GDDKiA odnośnie sygnalizacji świetlnej. 

Otóż dyrekcja uważa, że wszystko jest w porządku i będzie to monitorowane. Natomiast w 

związku z ul. Niesiołowskiego stwierdzono, że dostosowano wszystko do poziomu 

istniejących posesji i bram wjazdowych miało to na celu upłynnienia niwelety chodnikowych 

w celu polepszenia oraz normatywnych bez konieczności oraz podnoszenia bram 

wjazdowych. Jak teraz wszystko wygląda każdy widzi. Rady oznajmił, że w interpeluje w 

sprawie ul. Poznańskiej, która jest zarośnięta trawa, należy z tym cos zrobić. 

 

Przewodniczący Rady poparł interpelacje radnego Borkowskiego w sprawie ul. Poznańskiej.  

 

Radny Suska interpeluje w sprawie: 

- naprawy nawierzchni ul. Parkowej w Kuczkowie, 

 

Radny Grobys interpeluje w sprawach: 

- plebiscytu na najlepszego redaktora Gazety Pleszewskiej, 

- ul. Kiepury na osiedlu Chopina, 

- kursów autobusowych do Kalisza świadczonych przez firmę GEADIG, 

 

Radny Sitnicki interpeluje w sprawie: 

- przeglądu stanu technicznego placów zabaw na terenie Gminy Pleszew, 

 

Radny Wasielewski interpeluje w sprawie: 

- zamontowania lamp oświetleniowych na ul. Bałtyckiej, 

- poprawy stanu w ogrodzie Jordanowskim, 

 

Radny Łądziński interpeluje w sprawie:  

- ul. Fabrycznej w Kowalewie, zamontowanie muldy w celu ograniczenia prędkości,  

 

Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawach: 

- naprawy ławek i utrzymania czystości na placu skate pool przy stadionie Miejskim  

w Pleszewie, 
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-  podjęcia inicjatywy związanej z instalacją oświetlenia na korcie tenisowym przylegającym 

do Al. Mickiewicza w Pleszewie, 

 

Radny Gorzeliński interpeluje w sprawie: 

- uaktualnienia i ujednolicenia statutów dla sołectw i osiedli, 

- klubu Open Basket i potencjalnego dofinansowania, 

 

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach: 

- kosztów organizacji Dni Pleszewa w 2011 r. 

- polityki żywieniowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez MiG Pleszew, 

- polityki kadrowej w placówkach oświatowych prowadzonych przez MiG Pleszew. 

 

 

 

Do pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając na interpelację radnego Kuberki dotyczącą budowy 

targowiska, oznajmił, że radny od 20 lat debatę w tej Sali sprowadza do rynsztoka, dlatego nie 

dołączy do niego i nie ustosunkuję się do wypowiedzi. Odpowiedział jedynie na zarzuty. 

Pierwszy, że organizowane spotkania były tajne, zatem zacytował swoją wypowiedz z sesji 

27 stycznia 2011 r.: Zapewnił radnego Kuberkę, że samorząd miejski nie lekceważy rolników, 

wręcz przeciwnie. Rozpoczęliśmy serię spotkań z hodowcami trzody chlewnej z terenu gminy 

Pleszew. Wniosek radnego Dryjańskiego jest efektem właśnie takiego spotkania. Po czym 

radny Kuberka odpowiedział: ”wyraził zadowolenie, że organizowane są konsultacje, ale 

trzeba zwrócić uwagę na charakter rolnictwa, charakter hodowli. Większość jest jednak 

rozdrobniona, a tu się mówi o producentach trzody chlewnej. Konsultację muszą być 

konkretnie przeprowadzone.” Na co odpowiedziałem: „że terminologia „producent” była 

nietrafnie użyta, chodziło również o małych hodowców.” Czyli radny Kuberka wiedział 

doskonale, że są przeprowadzane konsultacje, zresztą podziękował Pan za nie i raczej był 

zadowolony, chyba, że to był cynizm. 

 

Radny Kuberka stwierdził, że są to „pierdoły”, a nie konsultacje. 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że radny Kuberka był na konsultacjach, 

„pierdołach” konsultacjach, jak to stwierdził i nikt go nie wyprosił. Dopóki był radny 

Kuberka to rzeczywiście nie były to konsultacje tylko zwykła „pyskówka”. Po Pana wyjściu 

pojawiły się konkretne propozycje, jak np. zorganizowanie targowiska w Taczanowie II, w 

garażach po byłym PGR. Wizytowaliśmy już z Z-cą Burmistrza Panem Jędruszkiem w celu 

sprawdzenia czy teren się nadaje. Teraz musimy podjąć rozmowy z dzierżawcą czy jest 

skłonny nam udostępnić ten teren. Targowisko to byłoby na wzór Pruślinka, gdzie również 

wizytowaliśmy. W konsultacjach brało udział ok. 160 osób, którym z-ca Burmistrza 

serdecznie podziękował. Konsultacje były prowadzone od miesiąca stycznia, niestety pewne 

inne obowiązki spowodowały, że termin się wydłużył do miesiąca kwietnia. Konsultacje były 

specjalnie prowadzone w godzinach dopołudniowych, aby mogli w nich uczestniczyć 

zainteresowani, czyli te osoby, które utrzymują się z rolnictwa i nie mają żadnych innych 

dochodów. Radny Kuberka kwestionuje przeprowadzenie konsultacji, a kilka minut temu 

przy podejmowaniu uchwały o zbyciu nieruchomości w Lubomierzu i główny zarzut dotyczył 

tego, że nie przeprowadzono konsultacji, dlatego trochę więcej konsekwencji Panie radny. 

Kosztorys również tylko Pan kwestionował, a nie żaden rolnik na spotkaniu. Uważam 

również, że żaden rolnik nie poczuł się obrażony moimi wypowiedziami, jeżeli tak to 
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serdecznie przepraszam. Ponadto było skierowane pytanie w tej sprawie do uczestnika i 

odpowiedz jest całkiem inna niż przedstawia to radny Kuberka. Pełna informacja w temacie 

targowiska będzie przedstawiona na następnej sesji, ponieważ są podejmowane kolejne 

działania w tym zakresie, cel jest jeden, aby racjonalnie wydatkować środki z budżetu MiG, 

żeby nie było zarzutu o niegospodarność. Następnie odpowiadając na interpelację radnego 

Żychlewicza dotyczącą wykupu „dzikiej karty”, oznajmił, że jest różnica między klubem 

OPEN Basket, a Stal Pleszew i tym co radny mówi. Ponieważ OPEN Basket nie jest 

prywatnym klubem, a Stal Pleszew nie jest miejskim klubem. Kluby te działają w formie 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, na które udzielana jest dotacja z budżetu MiG. 

Wszystkie do tej pory sprawozdania cząstkowe składane przez jeden i drugi zespół są 

prawidłowe, nie widać problemów z rozliczeniem. Być może sytuacja, o której mówi radny 

ma miejsce, ale to jest wewnętrzna sprawa Stowarzyszenia. Odnosząc się do interpelacji 

radnego Kusiakiewicza dotyczącej placu skate pool przy stadionie Miejskim, poinformował, 

że na dzień dzisiejszy jest skate park, a skate pool jest w planach. Różnica jest taka, że w 

skate parku jeździ się powyżej ziemi, a w skate pool poniżej ziemi. Podchodzimy do tego 

problemu kompleksowo, ponieważ chcemy przy okazji wzbogacić całą infrastrukturę. 

Odpowiadając na interpelację radnego Dryjańskiego dotyczącą zatrudnienia logopedy, 

oznajmił, że w niektórych placówkach, przedszkolach nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia 

powyżej obowiązkowych 5 godzin mają studia podyplomowe z logopedii. Ponadto w 

budżecie MiG są środki na dokształcanie i w 50% dofinansowujemy, jeżeli nauczyciel zgłosi 

wniosek z prośbą o dofinansowanie studiów z logopedii.  

 

Burmistrz odnosząc się do interpelacji radnego Suski dotyczącej naprawy nawierzchni ul. 

Parkowej w Kuczkowie wyjaśnił, że jest przewidziana wizytacja w miejscowości Kuczków, 

dlatego poszerzymy ją o ulicę Parkową i wówczas podejmiemy stosowne decyzje. 

Nawiązując do interpelacji radnego Sitnickiego dotyczącej przeglądu stanu technicznego 

placów zabaw na terenie Gminy Pleszew, poinformował, że ta sprawa została już przekazana 

do załatwienia, ale nastąpi jej przyspieszenie. W tej chwili właśnie trwają remonty wszystkich 

placów zabaw. Po wizytacji Komisji Bezpieczeństwa została również złożona informacja 

Kierownika Wydziału GK, co zostało wykonane, wszystko powinno być w ciągu kilku dni 

uzupełnione. Odpowiadając na interpelację radnego Wasielewskiego dotyczącą poprawy 

stanu w ogrodzie Jordanowskim wyjaśnił, że na spotkaniu ekipy, która organizuje festyn było 

przekazane, że Pan G. Knappe zobowiązał firmę, która wykonuje kanalizację, żeby 

uporządkowała teren. Natomiast co do trawy to nie ma realnej szansy, aby urosła. Dlatego 

ustalono, że dopiero po festynie będzie to uzupełnione. Każdy kto przejeżdża widzi, że firma 

częściowo już wywiązała się ze swoich zobowiązań. Jest wykonany nowy płot, zrobiona 

furtka, praktycznie jest całe nowe ogrodzenie. Nawiązując do interpelacji radnego 

Kusiakiewicza dotyczącej instalacji oświetlenia na korcie tenisowym przylegającym do Al. 

Mickiewicza w Pleszewie oraz naprawy ławek i utrzymania czystości na placu skate park 

poinformował, że sprawa ta zostanie przekazane do Spółki Sport Pleszew. Odnosząc się do 

interpelacji radnego Gorzelińskiego dotyczącej ujednolicenia statutów dla sołectw i osiedli 

wyjaśnił, że odpowiednie polecenia zostały już przekazane Pani Sekretarz. W miesiącu 

wrześniu, październiku będziemy mogli podjąć stosowne uchwały, które uporządkują nam 

wszystkie kwestie. Odpowiadając na interpelację radnych Żychlewicza, Gorzelińskiego 

dotyczące koszykówki poinformował, że w poniedziałek otrzymał informację o tym, że kibice 

wraz trenerem wyrażają chęć spotkania z władzami MiG. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 

kibiców. Nasza deklaracja jest następująca: MiG nie ma zamiaru wyręczać sponsorów w 

prowadzeniu drużyny koszykówki. Jesteśmy natomiast zainteresowani i chcemy, żeby w 

Pleszewie była I Liga koszykówki. Występy koszykarzy w II Lidze pokazały, że ponad 

180 000 osób ogląda mecze, widzi jaka jest sala i jest to znacząca promocja miasta.  Kibice, 
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którzy byli w wielu innych miastach: Jeleniej Górze, Przemyślu mówią, że nie mamy się 

czego wstydzić, wszystko jest znakomicie przygotowane i zorganizowane. W momencie 

kiedy będzie to I Liga promocja Miasta jest ogromna, ponieważ będzie to cała Polska. 

Natomiast Miasto nie jest zainteresowane wykupem „dzikiej karty”. Odpowiedzieliśmy, że 

czegoś takiego nie zrobimy. Jest to duża odpowiedzialność i stwarza to pewne inne 

zobowiązania. Owszem jesteśmy gotowi pomóc jeżeli sponsorzy będą zainteresowani I Ligą. 

Muszą zagwarantować dodatkowe środki, żeby utrzymać się w tej Lidze. Wówczas postaramy 

się znaleźć kwotę 30 000 zł. i wspomóc Stowarzyszenie. Jest jeszcze jeden problem ponieważ 

do dnia dzisiejszego nie ma konkretnej informacji, czy może być „dzika karta”. W sobotę jest 

spotkanie całego zarządu PZ kosza w Lublinie, dopiero wówczas będziemy wiedzieć jakie są 

realne szanse uzyskania „dzikiej karty”. Burmistrz podkreślił, że główny ruch należy do 

sponsorów. 

Na pozostałe interpelacje odpowiedz zostanie udzielona na piśmie. 

 

Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odniósł się do wypowiedzi w sprawie ul. Wyspiańskiego i 

infrastruktury podziemnej w związku z modernizacją nawierzchni. Burmistrz potwierdził, że 

odbył rozmowy zarówno z radnym Kuberką jak i radnym Żychlewiczem. Wizytowaliśmy tą 

ulicę i wskazywano na czym może nam zależeć, ale po przeanalizowaniu poziomów 

fasadowych budynków po stronie bliżej rzeki Ner. Jeżeli będzie możliwość włączenia się w 

ul. Piaskową z kanalizacją sanitarną to z pewnością cześć tej kanalizacji wykonamy, aby 

włączyć budynki, które na to pozwalają. Wcześniejsze plany były inne, ponieważ kanalizacja 

ul. Piaskowej nie była zmodernizowana i nie było możliwości podłączenia się pod tą 

kanalizację. Projekt przewidywał podłączenie się do ul. Sienkiewicza co nie pozwalało w 

żaden sposób na podłączenie dwóch obiektów. Natomiast co do przeciwnej strony, tej 

wyższej, tam gdzie są „chaszcze„, to każdy wie, że tam nic nie ma i przez jakiś czas raczej nic 

nie będzie ponieważ są tam zagmatwane sprawy własnościowe. Temat jest na dzień dzisiejszy 

jeszcze otwarty. Ta część kanalizacji, która była pierwotnie planowana kosztowałaby ok. 

300 000 zł. Z tego względu miasto odstąpiło od tej budowy. gdyż przyniosłoby to wątpliwość 

korzyść. Ponadto na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Wyspiańskiego będą dodatkowe dwie 

kratki ściekowe.  

 

Radny Kuberka oznajmił, że nadal deklaruje współpracę, pomimo słów, które padły z ust Z – 

cy Burmistrza A. Ptaka. Ponieważ ważna jest sprawa, a nie dotknięty „wirusem genialności” 

urzędnik. 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że po części w imię poprawy kultury politycznej na 

tej Sali zrezygnuje z odpowiedzi. Natomiast z radością i szacunkiem dla radnego Kuberki 

przyjął zapowiedz współpracy i pomocy w organizacji targowiska na terenie MiG Pleszew.  

 

 

Do pkt 9 Sprawy różne. 

 

 

Radny Żychlewicz powrócił do wcześniej poruszonego tematu odnośnie nadania nazwy ulicy. 

Przedstawił propozycję nazwania ulicy imieniem inżyniera Maroszka. Jest to przedwojenny 

inżynier, który skonstruował najnowocześniejszy lekki karabin, samopowtarzalny, który 

strzela bez przeładowania, czyli szybko, był dziesięciostrzałowy,  ważący 4,5 kg. Na potrzeby 

wojny zdążyliśmy wyprodukować tylko 150 sztuk, czym zaskoczyliśmy Niemców. 

Gdybyśmy mieli ich 15 000 uciekaliby w popłochu. 
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Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, że na początku dzisiejszych obrad przyjęto jednogłośnie 

protokół z poprzedniej sesji i nikt nie miał do niego żadnych uwag czy też wniosków. W 

części końcowej, w wolnych głosach i wnioskach jest poruszony ciekawy temat. W tej kwestii 

zadał pytanie, czy coś się wydarzyło przez te 42 dni od poprzedniej sesji? Panowie z klubu 

PO licytowali się z kolegą z PSL, że wspólnie współrządzicie w kraju jako te dwie partie. 

Tymczasem zbliża się kampania wyborcza do parlamentu, w związku z powyższym 

wiceprzewodniczący zapytał czy było spotkanie w sprawie karetki? Czy były licytacje z V-ce 

Wojewodą ze strony PSL, może Wojewodą, może z premierem Tuskiem, jeżeli nie było 

spotkania to czy jest umówione, czy będzie i kiedy? 

 

Radny Sitnicki odnosząc się do słów radnego Klaka stwierdził, że wyprzedził wypowiedz w 

tym temacie. Radny poinformował, że spotkanie było i będzie, ale lepiej żeby jednak nie było 

kolejnego. Wyjaśnił, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim 

w Poznaniu, w którym udział brali z jednej strony moja osoba oraz radny Kaczmarek, a z 

drugiej strony Wojewoda Piotr Florek i pracownik odpowiedzialny za sprawy ratownictwa 

medycznego. W wyniku spotkania Wojewoda przedstawił następującą propozycje dla 

pleszewskich władz samorządowych: ponieważ PCM złożył ofertę w konkursie na karetkę we 

Wrześni, a konkurs będzie rozstrzygnięty do końca maja, to spotkanie w chwili obecnej jest 

niezasadne do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Jeżeli zostanie on rozstrzygnięty po myśli 

Pleszewa to będziemy usatysfakcjonowani. W konkursie złożono 3 oferty z czego jedna z 

przyczyn formalnych została odrzucona i pozostała oferta PCM i firmy Falck, Jeżeli konkurs 

został by rozstrzygnięty niekorzystnie dla Pleszewa wówczas Wojewoda Florek deklaruje 

wolę prowadzenia dalszych rozmów. Zaproponował zorganizowanie spotkania w jego 

gabinecie z udziałem władz Pleszewa i być może gminy Gizałki, gminy Chocz. Takie 

spotkanie mogłoby się zatem odbyć w czerwcu.  

 

Radny Kowcuń zapytał o informacje, które ukazały się w prasie odnośnie przekształcenia 

stołówek szkolnych w formę prywatną, formę cateringu, czy zapadły już decyzje? 

 

Radny Kuberka stwierdził, że na temat koszy napisał już więcej jak „nowelkę”, a nadal ich 

nie ma. Zaproponował zatem, żeby rzecznik Burmistrza przyjechał na ul. Niesiołowskiego i 

zrobił zdjęcia jak wygląda praca osób, które robiły nawierzchnię i jak się radny dowiedział od 

geodetów na życzenie inwestora obniżyli poziom. Zatem poziom jest tak obniżony, że można 

to nazwać tylko i wyłącznie skandalem. Jest tam pełno wody i bagno. W kwestii koszy różne 

rzeczy były mówione, ze muszą oddać, widocznie nie oddali ponieważ koszy jak nie było tak 

nie ma, po prostu robią nas „w wała”. Kolejno odniósł się do sprawy firmy pracującej w 

ogródku Jordanowskim, otóż firma ta w dniu dzisiejszym sieje trawę i sieje ją w gruzie. Jest 

na Sali nowo wybrana przedstawicielka osiedla, zatem może powie dwa zdania o tym co tam 

się dzieje. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś wykonywał jakąś „dziwną” pracę.   

 

E. Hyla Przewodnicząca Osiedla Nr 5 poprosiła, aby zobligować firmę do usunięcia tego 

gruzowiska. Zrozumiałe jest to, że są podpisane pewne umowy co do terminowości, ale nie 

może to mieć wpływu na jakość pracy. Trawa nie może być wysiana w miejscu gdzie jest 

gruz. Mijamy się z celem remontu. Firma powinna wyprowadzić wszystko do porządku. Tym 

bardziej, że nasze dzieci chodzą tam na huśtawki. 

 

Radny Jędrasiak stwierdził, że powinniśmy być dzisiaj konsekwentni. Wcześniej mówiliśmy, 

że nieładnie jest, iż terminy wyznacza nam biskup, a my się podporządkowujemy. Ten teren 

należy do parafii, jest tam ksiądz proboszcz, który sobie doskonale poradzi i my nie 

powinniśmy ingerować w jego teren. 
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E. Hyla Przewodnicząca Osiedla Nr 5 poinformowała, że teren nie jest UMiG, ale to nie 

ksiądz podpisywał umowę. Nie negocjował. Ksiądz
 
nie będzie kierował sprawy do władz 

tylko skierował ten problem do mojej osoby jako przewodniczącej osiedla. 

 

Radny Jędrasiak stwierdził, że kilka miesięcy temu informowano nas, że ksiądz nie wpuścił 

firmy, która robiła kanalizację ponieważ nie wraził zgody na to, żeby oni tam cokolwiek 

robili i dopiero po porozumieniu jego z firmą mogła tam wrócić. Dlatego należy sobie zadać 

pytanie kto nas kiedy kłamie?  

 

G. Knappe Prezes PK poinformował, że firma została zobowiązana do doprowadzenia terenu 

do stanu lepszego niż był przed imprezą jaka ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Następnie 

potwierdził, że porozumienie jest zawarte pomiędzy księdzem i firmą, co do robót jakie 

zostały wykonane w Ogródku Jordanowskim. 

 

Radny Żychleiwcz oznajmił, że otrzymał wezwanie do zapłacenia składki na rzecz 

Stowarzyszenia Miast Partnerskich, którego jest członkiem. Nie mogłem być niestety na 

Walnym Zebraniu tego stowarzyszeni. Pragnę jednak jako radny ponieważ to głównie 

radnych dotyczy z uwagi na partnerski charakter kontaktów między różnymi miastami 

Europy, otrzymać od władz stowarzyszenia informację dotyczące kontaktów. Od czasu 

powstania stowarzyszenia nie miałem okazji nigdzie wyjechać na partnerskie spotkania, nie 

było takich propozycji. Mam tylko płacić składkę, a wyjeżdżają zawsze Ci sami ludzie. 

Tymczasem celem stowarzyszenia miało być ułatwienie kontaktów. Kolejno poruszył 

poważny i strategiczny dla gminy temat dotyczący Internetu. Otóż radny rzucił hasło 

dogadania się z głównymi operatorami Internetu w sprawie rozbudowania w mieście sieci 

światłowodowych. Zdaję sobie sprawę, że to jest szokujące hasło w kontekście kosztów, w 

których musielibyśmy partycypować. Rozbudowana sieć światłowodowa spowoduje, że na 

naszym terenie będzie dostęp do bardzo szybkiego Internetu, a to z kolei przełoży się na 

dominację gospodarczą naszej gminy w regionie, a nawet w Polsce, jeśli plan szybko 

wdrożymy. Takie posuniecie otworzyłoby możliwość przyciągnięcia do Pleszewa 

przedstawicielstw różnych poważnych firm, uruchomienia tutaj zakładów o różnym profilu 

produkcji itp. Już mamy wysyp przedstawicielstw różnych banków, choć tu powody są inne. 

Wszystko to spowodowałoby błyskawiczny rozwój gospodarczy gminy, a więc pracę dla 

ludzi, wyższe dochody mieszkańców gminy nieporównywalne do dzisiejszych. Szybki 

Internet, bardzo szybko u nas zainstalowany, to rewolucja porównywalna z budowa swego 

czasu sieci energetycznych czy kolejowych. Jak bardzo w tamtych czasach zostaliśmy w tyle 

z powodu odsunięcia od Pleszewa kolei żelaznej, pamiętamy do dziś, bo do dziś cierpimy z 

tego powodu. Taki Internet umożliwiłby także nowy rozdział wykonywanej pracy to znaczy 

 

Radny Dryjański oznajmił, że w miesiącu marcu jak i kwietniu zostało rozprowadzone 6505 

drzewek, dlatego w imieniu Pana Edwarda Karnickiego podziękował sołtysom i 

przewodniczącym osiedli za odebranie tych drzewek i posadzenie.  Podziękował również G. 

Knappe Prezesowi PK za udzieloną pomoc. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys złożył podziękowania organizatorom konkursu plastycznego 

Jan Paweł II – Honorowy Obywatel Pleszewa. Występowałem w imieniu Rady o włączenie 

tego konkursu w program obchodów Dni Papieskich i tak też się stało. Konkurs się odbył i 

cieszył się dużym zainteresowaniem. Kolejno złożył podziękowania kierownikowi Wydziału 

Promocji Przemysławowi Marciniakowi, Domu Kultury i sponsorom. Na nasz apel 

odpowiedziało ich kilkunastu, zatem z tych środków wykonano najlepsze parce. Kolejne 

podziękowania należą się Z-cy Burmistrza A. Jędruszkowi za zmianę organizacji ruchu na 
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skrzyżowaniu nowo wybudowanej ulicy z ul. Karłowicza na os. Chopina. Odbyła się wizja i 

uznaliśmy, że w tej chwili skrzyżowanie będzie bezpieczniejsze. Następnie przeszedł do 

tematu poruszonego w interpelacji. Otóż na ostatniej sesji redaktor Kuczyńska zbierała dane o 

radnych poprzez puszczenie listy w celu wpisania podstawowych informacji, lista ta nie 

trafiła do mojej osoby i do Pana  Przewodniczącego. Zatem po sesji Pani redaktor poprosiła o 

uzupełnienie tych informacji, ponieważ są one potrzebne do plebiscytu. Odpowiedziałem, że 

nie ma sensu organizowania kolejnego plebiscytu. Pani redaktor stwierdziła wówczas, że 

teraz będzie dobrze, ponieważ jest to plebiscyt na najpopularniejszego radnego i będą plusy. 

Niestety przekazane dane zostały niestarannie wpisane do Internetu, ponieważ przekręcono 

pewne informacje jak np. u radnego Borkowskiego, któremu wpisano, że jest z SLD. 

Następnie przedstawił dalsze uwagi w tym temacie otóż robienie takich plebiscytów 

powoduje wielką agresję. Wiceprzewodniczący oznajmił, że nie ma w domu komputera i nie 

musi mieć ponieważ ma słaby wzrok. Problem jest naprawdę większy, ponieważ co mają 

powiedzieć osoby, które mają dzieci, wnuki, a w komentarzach jest tak wiele agresji i muszą 

to czytać. Redakcje gazet powinny w innej formie organizować takie plebiscyty. Jeżeli już cos 

robić to tylko z wynikiem „na plus”, ponadto jeden komputer, jeden głos. Do piątku do godz. 

14
00

 cały czas byłem ostatni, natomiast w poniedziałek dowiedziałem się, że jestem siódmy 

od końca, po prostu cuda, cudeńka. Dlatego takie komentarze i wyniki stawiają ten plebiscyt 

pod podejrzeniem. Radny może być, ale nie musi być lubiany, powinien być skuteczny i mieć 

odwagę powiedzieć to co myśli. Należy sobie zadać pytanie czy wszyscy radni realizują 

swoje obietnice wyborcze? Redakcja powinna złożyć inicjatywę obywatelską w sprawie 

zmiany ustawy ordynacji wyborczej żeby rada został rozwiązana, ponieważ z tego wynika, ze 

nic nie robimy. 

 

Radny Borkowski odpowiedział na pytanie skierowane do stowarzyszenia. Otóż kiedy były 

organizowane wyjazdy propozycje były przekazywane. Wielokrotnie wręcz trzeba było się 

prosić, żeby ktoś pojechał. Propozycje dla radnych są przekazywane i nie można temu 

zaprzeczać. Sam radny Żychlewicz odpowiedział kiedyś, że nie pojedzie ponieważ dla niego 

ważniejsze jest strzelanie. 

 

Radny Suska zapytał jak wygląda kwestia budowy chodnika Kuczków-Janków? 

 

Radny Jędrasiak zapytał o drogę krajową w kierunku Kalisza, położono nakładki na dziury 

więc remontu zapewne nie będzie, ale co z chodnikiem? 

 

Radny Kuberka oznajmił, że chce opowiedzieć dowcip dotyczący radnego Grobysa, który 

lubi się „przyliznąć” i jest dumny z tego, że jest „semaforem”, a przecież semafor nie ma 

mózgu, co prawda był koń, który mówił to teraz jest semafor, który mówi. Zatem dowcip: w 

żołądku u Burmistrza Adamka spotyka się Kuberka i Grobys. Kuberka widząc Grobysa pyta 

się: Ciebie też zjadł Adamek, a on na to: nie, wlazłem drugą stroną. 

 

Burmistrz odnosząc się do słów radnego Sitnickiego wyraził ubolewanie, że nie został 

zabrany na spotkanie z Wojewodą pomimo, iż taka deklaracja została złożona. Zatem jeżeli 

się składa deklaracje to należy ich dotrzymywać ponieważ Pan moją osobę również trzyma za 

słowo i wielokrotnie punktuje w drobiazgach. Rozumiem zatem, że karetka będzie i nie 

będzie trzeba pukać do drzwi Wojewody. Kolejno nawiązując do zapytania radnego Kuberki 

wyjaśnił, że Z-ca Burmistrza A. Ptak rozezna się z tematem ul. Niesiołowskiego i zrobi 

zdjęcia. Następnie odnosząc się do słów radnego Jędrasiaka i Suski poinformował, że nie ma 

szans, żeby to było wykonane w roku 2011 czy w roku 2012. Jesteśmy po rozmowach z 

dyrektorem Napierałą, nic się nie zmieniło czyli sytuacja finansowa na drogownictwo jest 
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tragiczna. W tym roku będzie natomiast wykonany chodnik Zielona Łąka - Pleszew. W 

przyszłym roku planujemy wprowadzić do budżetu odcinek chodnika Zielona Łąka – Dobra 

Nadzieja. Ponieważ pozostała nam część materiałów budowlanych z GDDKiA z 2010 r. 

Nasza deklaracja była taka, że do odcinka Dobra Nadzieja jest wykonanie przy naszym 

udziale resztę robi GDDKiA, my mieliśmy tylko partycypować w kosztach opracowania 

dokumentacji i uzyskania stosownych pozwoleń.  

 

Radny Sitnicki stwierdził, że Burmistrz niedokładnie słuchał wypowiedzi, ponieważ 

przekazałem, że takie spotkanie odbędzie się jeżeli rozstrzygniecie konkursu będzie 

niekorzystne i na to spotkanie pojedziemy wspólnie. Natomiast spotkanie, które odbyło się 

wczoraj miało na celu odbudowanie pewnych mostów, które zostały poderwane na skutek 

pewnych zachowań czy wypowiedzi. Wojewoda wielokrotnie podkreślał, ze dotychczasowy 

sposób wypowiedzi ze strony niektórych osób nie służył sprawie. Spotkanie to miało 

przygotować spotkanie, które odbędzie się w czerwcu. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak zwracając się do radnego Kowcunia oznajmił, że w chwili obecnej 

nie ma żadnych decyzji co do przyszłości funkcjonowania stołówek. Są prowadzone pewne 

prace koncepcyjne, na tym etapie eliminowana jest możliwość prowadzenia kuchni w formie 

cateringu. Analizy nie dopuszczają takiej możliwości.  

 

G. Jenerowicz Dyrektor ZSP nr 3 podziękował w imieniu społeczności lokalnej za przyjęcie 

uchwały nadania szkołom wchodzącym w skład ZSP nr 3 imienia. Uważamy się godni 

noszenia imienia Powstańców Wielkopolskich. Przed nami jeszcze druga dlatego zapewnił, ze 

czas ten będzie dobrze wykorzystany. Oznajmił, że liczy, iż zawsze będzie spotykał się z 

pomocą Rady Miejskiej i władz. 

Następnie wręczył na ręce Przewodniczącego Rady pamiątkę nawiązującą do tego wzniosłego 

wydarzenia. 

 

P. Jakubowski Dyrektor ZSP w Kowalewie również serdecznie podziękował. Wyraził 

nadzieję, że nowy patron, który będzie od września wzmocni działania wychowawcze 

naszych dzieci i młodzieży. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wojewoda uchylił uchwałę w sprawie ustalenia 

Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości opłat za parkowanie Strefie oraz ustalenia 

Regulaminu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. 

 

Radny Jedarsiak zapytał co było powodem uchylenia uchwały? 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że rozstrzygniecie nadzorcze znajduje się w Biurze 

Rady można się z nim zapoznać po zakończeniu sesji. Następnie uznał porządek za 

wyczerpany i zamknął obrady VII Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie,  

Załącznik nr 13 - uchwała nr VII/71/2011 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w 

skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, 

Załącznik nr 14 - uchwała nr VII/72/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie, 

Załącznik nr 15 - uchwała nr VII/73/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/248/2009 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wspólnego przygotowania 

zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w 

zakresie wykonania„ Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji 

Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU)” wyraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

Załącznik nr 16 - uchwała nr VII/74/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Lubomierzu, 

Załącznik nr 17 - uchwała nr VII/75/2011 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, 

Załącznik nr 18 - uchwała nr VII/76/2011 w sprawie zawarcia porozumienia ze Skarbem 

Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnego 

przygotowania „Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych 

Uwarunkowaniach (DŚU)” wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, 

Załącznik nr 19 - uchwała nr VII/77/2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i 

Gminy Pleszew do zawarcia umowy trójstronnej między Miastem i Gminą Pleszew, Sport 

Pleszew sp. z o.o. i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, 

Załącznik nr 20 - uchwała nr VII/78/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/327/2010 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie odpłatności za świadczenia 

przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, 

Załącznik nr 21 - uchwała nr VII/79/2011 w sprawie wspólnej realizacji z Wielkopolskim 

Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Odział w Ostrowie 

Wielkopolskim zadania pod nazwą „Konserwacja cieków Giszka i Kanał Grodziski”. 

 

 


