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Protokół nr IX/2011 

z IX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 sierpnia  2011 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00

, a zakończono o godz. 12
30

. 

 

 

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, 

 

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

znajduje się 19 Radnych (nie ma radnych Sitnickiego i Kusiakiewicza), czyli Rada jest 

władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. 

Przypomniał, że jest to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Pana Burmistrza ponieważ 

termin powołania obwodu w szpitalu upływa 4 września.  

Następnie omówił porządek obrad. Zaproponował, zgodnie z wnioskiem Burmistrza 

wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel w Pleszewie” oraz wprowadzenie 

projektu stanowiska w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 

 

Burmistrz poinformował, że Starosta Pleszewski wystąpił do wójtów i burmistrzów z prośbą  

o przyjęcie stanowiska w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. Dokument, 

który radni otrzymali został opracowany i przygotowany przez władze Starostwa. Następnie 

wyjaśnił powody wprowadzenia projektu uchwały digitalizacja kina Hel w Pleszewie. Otóż 

został ogłoszony nabór na dodatkowe środki, które może pozyskać Dom Kultury. Termin 

składania wniosków upływa 5 września 2011r. Realizacja nastąpi w roku 2012, ale konieczne 

jest podjęcie uchwały odnośnie zabezpieczenia środków w roku 2011. Jest to ostatni element, 

który pozwoli oglądać filmy w technice 3D. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad  

w pkt. 3 uchwały w sprawie:  

b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel  

w Pleszewie”, 

oraz w pkt. 4 projektu stanowiska w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 

 

 

Porządek IX Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., 

b) zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel  

w Pleszewie”. 

4. Projekt stanowiska w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 

5. Sprawy różne. 

 

 

Do pkt 3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew  

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia odrębnego 

obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  

9 października 2011 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IX/102/2011 w sprawie utworzenia 

odrębnego obwodu głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  

9 października 2011 r. Uchwała stanowi załącznik nr 3 protokołu. 

 

 

 

b. zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel  

w Pleszewie”, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków 

finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel w Pleszewie”. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła uchwałę nr IX/103/2011 w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych dla projektu pn. „Digitalizacja kina Hel w Pleszewie”. Uchwała 

stanowi załącznik nr 4 protokołu. 

 

 

Do pkt 4 Projekt stanowiska w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt stanowiska w sprawie likwidacji 

Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (19 za) podjęła projekt stanowiska w sprawie likwidacji 

Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. Stanowisko stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
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Do pkt 5 Sprawy różne.   

 

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy 

w Ostrowie Wielkopolskim (pismo stanowi załącznik nr 6 do protokółu), w którym zwrócono 

się z prośbą do Burmistrza MiG o wręczenie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy 

Krwi pierwszego stopnia, pracownikowi urzędu Panu Bartłomiejowi Perzowi. 

 

W tym momencie Burmistrz MiG oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli odznakę 

Panu Bartłomiejowi Perzowi. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, aby takich 

ludzi było jak najwięcej. Ludzi, którzy bezpłatnie, bezinteresownie ofiarują najcenniejszy dar 

jakim jest dla drugiego człowieka krew. Następnie poinformował, że wpłynęło zaproszenie  

z partnerskiego miasta Saint-Pierre we Francji. Wyjazd organizowany będzie w dniach 9.12.- 

11.12.2011 r. Zatem chętni mogą się zgłaszać do dnia 15 września 2011 r. Kolejno poprosił 

Przewodniczących Klubów na krótkie spotkanie po sesji w gabinecie, w związku  

z organizacją wyjazdu przez Stowarzyszenie Miast Partnerskich do miasta Westerstede. 

Ponadto poinformował, że Wojewoda uchylił jedną z uchwał podejmowanych na sesji 

czerwcowej tj. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XV/118/2008 Rady Miejskiej  

w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 

szkolnych. 

 

Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Kusiakiewicz. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że uchwała została uchylona ponieważ uległ zmianie jeden 

z przepisów i na dzień dzisiejszy Rada Miejska nie jest kompetentna do ustalania stawek za 

korzystanie ze stołówek. Kompetencje do tego ma dyrektor danej jednostki, który przedstawia 

nam tylko kalkulację do zatwierdzenia. 

 

Na Sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Sitnicki. 

 

Radny Wasielewski zapytał czy taka kalkulacja została już przygotowana? 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak wyjaśnił, że narada dyrektorów jest wyznaczona na poniedziałek  

i w tym dniu zapadnie decyzja. 

 

Radny Borkowski poruszył temat drogi krajowej nr 11, szczególnie skrzyżowanie  

ul. Poznańskiej i Zachodniej. W ciągu 2 miesięcy wydarzyły się cztery wypadki drogowe. 

Sygnalizacja nie funkcjonuje prawidłowo. Policji w tym miejscu również nie widać. W tym 

temacie był już składany cały ciąg interpelacji. Niestety odpowiedz z GDDKiA jest 

niezadawalająca.  

 

Radny Kuberka oznajmił, że pojawiły się niepokojące informacje odnośnie kwestii budowy 

wiatraków. W związku z powyższym, że Rada podjęła pozytywną decyzję w tym temacie 

należałoby wyjaśnić czy te informacje są prawdziwe czy też są urojeniami. Dlatego warto 

zorganizować dla chętnych wyjazd do miejscowości Margolin niedaleko Wągrowca w celu 

wyjaśnienia sprawy. Można nawet wprowadzić oddzielny punkt sesji z tym związany. Żeby 

się nie okazało, że podjęliśmy błędną decyzję. Następnie stwierdził, że mówi się tyle  

o inwestycjach żeby ludziom pomagać i wspierać zatrudnienie. Kiedyś rozbudowywały się 

obrabiarki, wycinano brzozy, problemu nie było. Ponadto Rada uchwaliła środki na budowę 
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drogi do firmy „Florentyna”, która zatrudni ok. 70 osób. Polityka wspierająca osoby tworzące 

nowe miejsca pracy powinna być jak najbardziej prowadzona i to wobec wszystkich. 

Tymczasem w Lenartowicach mieszka Pan Pisarski, który nie cieszy się sympatią burmistrza. 

Jest przez niego wyróżniany. Tymczasem Pan Pisarski ma zamiar utworzyć 10 nowych miejsc 

pracy, lecz w środku budynku rośnie brzoza. Inwestorom nie należy przeszkadzać, jak się uda 

to trzeba pomóc. Każdy powinien mieć równe szanse żeby rozwijać swój własny interes. 

Niestety brzoza tam rosnąca jest świadectwem kuriozum. Nikt tu nie wchodzi w szczegóły, 

ale za chwilę może się zjechać telewizja i znowu będziemy mieć reklamę. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak zaprosił zebranych radnych na 1 września 2011 r., godz. 9
00

, do 

udziału w komisji rozpatrującej oferty dotyczące sportu kwalifikowanego.  

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że zgodnie art. 266 ustawy o finansach publicznych do jutra 

jest termin przedłożenia RIO i RM informacji o przebiegu wykonania budżetu. W związku  

z powyższym czy radni otrzymają dokument jutro czy będzie on przedłożony w Biurze Rady 

do odbioru? Następnie zgodnie z uchwałą RM z 24.06.2010 r. w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej MiG Pleszew do 31 sierpnia każdego roku, burmistrz 

powinien wydać zarządzenie odnośnie opracowania materiałów planistycznych  

i informacyjnych na kolejny rok budżetowy. Powinny tu być określone wskaźniki 

makroekonomiczne, sposób wyznaczenia wielkości wydatków bieżących, majątkowych, 

założenia do uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych. Należy rozumieć, że to 

zarządzenie do jutra zostanie wydane abyśmy mogli wspólnie na bazie materiałów planować 

projekt budżetu. Kolejno w §4 tej uchwały mówi się, że Wydział Promocji do dnia 20 

września przedstawi organizacjom pozarządowym wstępny katalog zadań własnych gminy, 

które planuje się zlecić tym organizacjom. Czy to będzie wszystkim organizacjom rozesłane, 

czy też umieszczone na stronie BIP, w jaki sposób organizacje będą poinformowane jakie 

zadnia burmistrz planuje dla organizacji. Następnie zapytał czy w miesiącu wrześniu będzie 

przedłożony projekt odnośnie statutów sołectw i zarządów osiedli? Ponieważ taka deklaracja 

padła na jednej z sesji Rady. Kolejno poprosił o przygotowanie następujących materiałów: 

umowy kredytowe, pożyczkowe dotyczące naszego budżetu ze wskazaniem oprocentowania 

poszczególnych umów, ponadto data umowy, od kiedy do kiedy kredyt jest spłacany czyli 

WIBOR 3 miesięczny + marża. Następnie poprosił o przygotowanie umów kredytowych 

podpisanych przez nasze spółki komunalne. Również ze wskazaniem oprocentowania 

poszczególnych umów, ponadto data umowy, od kiedy do kiedy kredyt jest spłacany, rata 

składki. 

 

Radny Żychlewicz odnosząc się do słów radnego Kuberki oznajmił, że do wycinki jest więcej 

drzew, które przeszkadzają ruchowi drogowemu. Wnioskowałem o wycięcie drzew na ul. 

Targowej, które wystając poza krawędź i uszkadzają pojazdy. Identyczna sytuacja ma miejsce 

w Lenartowicach. Natomiast w sprawie brzozy u Pana Pisarskiego zaapelował o zgodę na jej 

wycinkę w związku z faktem, że w Radzie panuje względny spokój. Stan ten należy utrzymać 

i skierować wysiłki na właściwe działania. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak nawiązując do wypowiedzi w sprawie pożytku publicznego wyjaśnił, 

że projekt uchwały jest od miesiąca opublikowany na BIP-ie. Natomiast organizacje 

pozarządowe poprzez stronę internetową oraz imiennie otrzymują zaproszenie pisemnie. 

Zatem ustawowy termin zostanie zachowany.  

 

Burmistrz odpowiadając radnemu Gorzelińskiemu oznajmił, że termin złożenia sprawozdania 

z wykonania budżetu za I półrocze zostanie zachowany. Materiał będzie złożony w Biurze 
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Rady jak to ma miejsce co roku. Następnie odnośnie statutów sołectw i zarządów osiedli 

wyjaśnił, że na najbliższej sesji będzie oddany pod głosowanie jeden statut osiedla i jeden 

sołectwa. Ma to na celu sprawdzenie czy uchwały te przejdą przez nadzór wojewody. Jeżeli 

wszystko będzie w porządku na kolejnej sesji przyjmiemy pozostałe statuty.  Informacje 

związane z umowami kredytowymi Miasta będą przygotowane i przekazane przez panią 

Skarbnik w zakresie w jakim to jest możliwe. Natomiast umów kredytowych spółek radny nie 

ma prawa kontrolowania. Od tego są inne organy, zatem ta kontrola będzie się odbywała 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kolejno nawiązując do wypowiedzi radnego 

Kuberki w sprawie wiatraków poinformował, że Starosta Pleszewski wystąpił z pismem,  

że chce zorganizować szereg spotkań w tym temacie. Wyraziliśmy zgodę pod warunkiem,  

że będą w nich uczestniczyć również poszczególni wójtowie naszego powiatu. Na ten 

moment jest akceptacja i działania w tym kierunku będą podjęte. Uchwalono przystąpienie do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, procedura potrwa ok. roku, 15 m-cy  

i w tej procedurze są określone zadania, które muszą być wykonane. Jest tam również zwarta 

konsultacja z mieszkańcami. Kolejno odniósł się do wycinki drzew w miejscowości 

Lenartowice. Otóż wszystko jest ważne, ale najważniejsze są przepisy prawa. Nie ulegniemy 

słowom „zachowania spokoju w tej Radzie”. Przepisy prawa będą od początku do końca 

przestrzegane. Przykładem była wycinka drzew na placu gdzie jest dzisiaj Lidl, gdzie sprawą 

zajmowała się prokuratura. Osoba, która wystąpiła z wnioskiem zna pełną procedurę i wie jak 

należy postępować. Przy czy sprawa nie dotyczy tylko jednego drzewa, a kilkunastu, które 

były wycięte. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że budowa jest rozpoczęta, a przed rozpoczęciem 

nie uregulowano stanu prawnego tego drzewa. Należy podkreślić jedną rzecz, jesteśmy 

przychylni wszystkiemu, ale nie damy się zagłaskać pięknymi słowami i nie postąpimy 

sprzecznie z przepisami prawa. 

 

Radny Kuberka stwierdził, że od głaskania jest jak najdalszy, ale to drzewo, na tej budowie 

jest „drzazgą w tyłku zdrowego rozsądku”. 

 

Radny Gorzeliński zapytał o kwestie zakończenia dwóch zadań inwestycyjnych, zakończenie 

budowy łącznika pomiędzy ulicami Ogrodową i Sienkiewicza oraz prace na ul. 

Wyspiańskiego w ciągu do ul. Piaski? 

 

Burmistrz poinformował, że łącznik pomiędzy ulicami Ogrodową i Sienkiewicza jest już 

zakończony. Na ten moment został on zgłoszony do nadzoru budowlanego, od daty 

zgłoszenia musi upłynąć 21 dni, aby mógł być ten odcinek uruchomiony. Druga inwestycja na 

ul. Wyspiańskiego będzie najprawdopodobniej zakończona około połowy września. Tutaj nie 

będzie procedury 21 dni, ponieważ jest to już droga istniejąca i nie ma takiego wymogu. 

 

 

Przewodniczący Rady uznał porządek za wyczerpany i zamknął obrady IX Sesji Rady 

Miejskiej. 

 

 

 

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 kierowników Urzędu Miasta i Gminy,  

Załącznik nr 3 – uchwała nr IX/102/2011 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 

na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., 

Załącznik nr 4 – uchwała nr IX/103/2011 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla 

projektu pn. „Digitalizacja kina Hel w Pleszewie”, 

Załącznik nr 5 – stanowisko w sprawie likwidacji Prokuratury Rejonowej w Pleszewie, 

Załącznik nr 6 - pismo Polskiego Czerwonego Krzyża – Zarząd Rejonowy w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 


