Protokół nr XII/2011
z XII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 października 2011 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1640.
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 XII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na
sali znajduje się 18 Radnych (nie ma radnych Kowcunia, Kuberki i Sitnickiego), czyli Rada
jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych.
Następnie poinformował, że na Sali znajduje się poseł na sejm VI RP Pan Piotr Walkowski.
Zatem poprosił o zabranie głosu.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wszedł radny Kowcuń.
Pan Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP zabrał głos. Złożył podziękowania za obdarzone
zaufanie i wybór na kolejną kadencję do Sejmu. Następnie zadeklarował pomoc w
rozwiązywaniu problematycznych spraw na tyle na ile pozwoli mu na to pełniona funkcja.
Na sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Sitnicki.
Przewodniczący Rady omówił porządek obrad.
Porządek XII Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i Nr XI/2011 z dnia 21. 9. 2011 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2011 r.
Informacja o stanie oświaty.
Wspieranie przedsiębiorczości i polityka proinwestycyjna Miasta i Gminy Pleszew.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenie statutu sołectwa Zielona Łąka,
b. uchwalenie statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie,
c. wybory ławników do sądów powszechnych,
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d. zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego
2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek
handlowych,
e. „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
f. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległej na cele
mieszkaniowe.
9) Interpelacje radnych.
10) Odpowiedzi na interpelacje.
11) Sprawy różne.
Do pkt 3 Przyjęcie protokołów Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i Nr XI/2011 z dnia
21. 9. 2011 r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła protokół Nr X/2011 z dnia 14. 9. 2011 r. i Nr
XI/2011 z dnia 21. 9. 2011 r.
Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji.
Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w III kw. 2011r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej
podjętych w III kw. 2011r.
Do pkt 6 Informacja o stanie oświaty.
Z-ca Burmistrza A. Ptak przedstawił multimedialną prezentację dotyczącą informacji o stanie
oświaty. Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Radny Kaczmarek w zawiązku z faktem, iż radni nie otrzymali informacji w formie pisemnej
poprosił o udostępnienie materiału w formie elektronicznej. Następnie zapytał dlaczego ZSP
Kowalew tak bardzo odbiega od normy?
Radny Kusiakiewicz stwierdził, iż wszystkim jest wiadome jakie emocje towarzyszyły
zamykaniu placówek w Grodzisku i Dobrej Nadziei. Czy przypadkiem szkoła w Kuczkowie
nie jest następną w kolejności?
Radny Wasielewski zapytał o koszt projektu sali gimnastycznej przy ZSP nr 3 oraz jak
wygląda kwestia nadania imienia ZSP w Kowalewie, czy przeprowadzono wszystkie
formalności?
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Radny Borkowski odnosząc się do tematu oświaty oznajmił, że jest kilka spraw, które należy
poruszyć. Pierwsza to dostępność do edukacji. Osobiście pracuje w szkole gdzie jest dużo
dzieci pochodzenia rolniczego. Wszystko ewidentnie widać w momencie rozdawania
stypendiów naukowych, sportowych gdzie szkoły miejskie dominują. Niestety szkoły
wiejskie mają trudną sytuację. Chodzi tu o sprawę pochodzenia, dostępności do edukacji.
Kolejna kwestia dotyczy dofinansowania do wyjazdów sportowych. Trwała dyskusja z
jakiego paragrafu wziąć pieniądze, aby finansować dowóz na mecze? Jest to poważny
problem, ponieważ dzieci bardzo aktywnie uczestniczą, a nie wiadomo skąd wziąć środki.
Kolejna sprawa dotyczy uczniów szczególnie uzdolnionych, po olimpiadach widać, że praca z
tymi uczniami jest widoczna co bardzo cieszy. W ostatnim okresie szczególnie jedna szkoła
dominująca ma naprawdę dużo laureatów olimpiad. Za co należą się gratulacje. Ponadto na
posiedzeniach Komisji analizujemy również kwestię wydatków ponoszonych na oświatę.
Doskonale wiemy, że niż demograficzny jest nieubłagany, a subwencja oświatowa jest dużo
mniejsza. Niestety wiąże się to również ze sprawą zwolnień nauczycieli i sytuacja może ulec
pogorszeniu. W najbliższym czasie czeka nas zmiana Karty Nauczyciela i samorząd będzie
musiał się zmierzyć z tym problemem.
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że po wysłuchaniu wypowiedzi nasuwają się
wnioski, które można przekazać na ręce naszego nowego posła. Poinformowano nas, że
w przedszkolu w Dobrej Nadziei zabrakło miejsca dla dwojga dzieci. Ścisłe określanie ilości
dzieci w oddziale powinno być niezobowiązujące i uzależnione od środowiska. Jeżeli mamy
do czynienia z środowiskiem wiejskim i chodzi o dwójkę dzieci to powinny być inne kryteria.
Dzieci często chorują i gdybyśmy sprawdzali ile dzieci jest zapisanych, a ile obecnych to w
każdym przedszkolu znalazłoby się miejsce dla dwójki tych dzieci. Zatem przepis ten jest
trochę „nieżyciowy”. Następnie odniósł się do tematu likwidacji szkół. Otóż Z-ca Burmistrza
A. Ptak w poprzedniej kadencji zabrał się za tą sprawę z całym sercem i całą swoją wiedzą.
Zrobiliśmy dużo lecz było przy tym dużo problemów i krytycznych uwag, ale w
konsekwencji gdybyśmy tego nie zrobili to musielibyśmy bardzo dużo dokładać. Nasuwa się
wniosek ponieważ dopłata na dzieci w wiejskich szkołach jest 30% wyższa, ale jak widzimy
w tych szkołach nie ma dużych oddziałów, w klasach jest po 12, 17 osób. Nie można zrzucać
na barki samorządu całych tych kosztów. Subwencje w kolejnej kadencji nowego parlamentu
powinny być przeanalizowane i podniesione. Na przedszkola wydajemy ok 5 mln. zł. Przed
wyborami wszyscy parlamentarzyści uderzali się w pierś, twierdząc ze wprowadzenie ustawy
o odpłatności za przedszkola było błędem. Słusznie, że to zauważono. U nas dopłata do
przedszkola wynosi 1,90 zł. i w skali kraju gdzie sięga ona nawet 5 zł. jest nadal niska.
Nasuwa się jeszcze jeden wniosek, z którym warto się zwrócić do Ministerstwa, ponieważ
jeżeli wprowadzamy reformę dotycząca sześciolatków i zostaje ona odłożona to potrzeba
pomyśleć o przygotowaniach. Potrzeba więcej miejsca w klasach i więcej sal
gimnastycznych. Dlatego skoro padały obietnice może warto się zwrócić o dodatkowe środki
do Ministerstwa na ten cel.
Radny Ładziński nawiązał do tematu ZSP Kowalew, która w ciągu 10 lat spadła
w rankingach. Czy rzeczywiście spadek jest aż tak drastyczny?
Radny Kaczmarek zapytał o przedszkola czy zawsze były zadaniem własnym Gminy czy też
otrzymywaliśmy na nie subwencje?
Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając na pytanie radnego Kaczmarka poinformował, że od
1990 r. dofinansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym Gminy. Natomiast od 2000 r.
gmina nie otrzymuje żadnych subwencji na przedszkola. Kolejno nawiązując do wypowiedzi
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radnego Ładzińskiego oznajmił, że nie może odnieść się do 10 lat, ale prawdą jest, że widać
pewną tendencję w niektórych obszarach, która niestety się pogorszyła. Co nie oznacza, że
nie można jej poprawić. Tak naprawdę wzrost i poprawa jest celem każdej szkoły, każdy
dyrektor bierze udział w spotkaniach organizowanych przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną przy Kuratorium Oświaty. W sytuacji gdy pojawia się problem wdrażany jest
program uzdrowienia sytuacji i plan naprawy szkoły. Rady Pedagogiczne, plus szkolenia i
zajęcia wyrównawcze, na które uzyskuje się dofinansowania z budżetu państwa w postaci
OMNIBUS-a czy Junior-a mają prowadzić do poprawy sytuacji w każdej szkole. Tak jak
wspomniał radny Borkowski oprócz obiektywnych czynników wpływ mają również czynniki
kulturowe. Następnie odniósł się do kwestii likwidacji szkół i zapewnił, że po ostatnich
zmianach sieć szkół jest w miarę optymalna. Jednak sytuacja demografii jest dynamiczna. Nie
planujemy zamknięcia szkół, ale zastanawiamy się nad zmianą formy prowadzenia szkoły w
Kuczkowie. Jest to budynek zabytkowy, który trudno zaadaptować na inne pomieszczenia tak
jak to było możliwe w innych placówkach. Natomiast widzimy szansę i możliwość, aby
szkoła funkcjonowała w innych formach własnościowych. Ostatnia zmiana w ustawie o
systemie oświaty daje możliwość przekształcenia szkoły. Gdyby próba prowadzenia placówki
przez inny podmiot nie powiodła się, to samorząd ma obowiązek przyjęcia jej z powrotem.
Dotyczy to placówek do 70 uczniów. Zatem nie likwidujemy tylko analizujemy formy
alternatywnego prowadzenia szkoły. Sytuacja jest dobra, gdy szkoła na terenach wiejskich ma
ok. 120 uczniów. Spadek liczby uczniów i oddziałów wyeliminował dwuzmianowość w
szkołach. Zmniejszyła się liczba dzieci w klasach są pojedyncze klasy gdzie liczba podchodzi
pod 30 uczniów. Kolejno odpowiadając na pytanie radnego Wasielewskiego wyjaśnił, że
koszt projektu, dokumentacji sali gimnastycznej przy ZSP nr 3 wynosi 50 000 tys. zł. Jeżeli
chodzi o pieczęć w ZSP Kowalew to została ona już zamówiona. Następnie odniósł się do
wypowiedzi radnego Borkowskiego dotyczącej zajęć wyrównawczych i dofinansowania do
wyjazdów sportowych. Otóż do tej pory wszystko odbywało się przez Międzyszkolny
Związek Sportowy i rzeczywiście dostajemy sygnały, że kwota jest niewystarczająca. Zatem
trzeba pomyśleć o wygospodarowaniu środków w budżecie szkoły, bądź poprzez organizacje
pozarządowe. Ponadto poinformował, że z subwencji oświatowej nie są dofinansowane
stołówki oraz dowozy uczniów do szkół.
Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, że z zaciekawieniem przyglądał się prezentacji
multimedialnej i nie trudno było zauważyć, że najlepsze wyniki z egzaminów osiąga ZSP Nr
3. Ponadto na tle wielkopolski ZSP Nr 3 przoduje również pod względem uczestnictwa w
olimpiadach organizowanych przez Kuratorium. Czy zatem w jakiś sposób uhonorowano
działalność dyrekcji i nauczycieli za osiągane wyniki na przestrzeni kilku lat? Mało tego we
wszystkich analizach przejawia się niż demograficzny, mamy coraz mniej dzieci w szkołach
podstawowych i gimnazjach. Tymczasem w kuluarach coraz głośniej mówi się, że na terenie
Powiatu Pleszewskiego maja powstać prywatne gimnazja utworzenie przez Stowarzyszenia.
Czy jest to prawdą i czy wpłynie to w jakiś sposób na zatrudnienie w naszych szkołach?
Radny Sitnicki nawiązał do wypowiedzi radnego Grobysa, który wspomniał o skutkach
reformy szkolnictwa czyli, że nastąpi zwiększenie liczby dzieci, które pójdą do pierwszych
klas. Zatem skoro więcej dzieci pójdzie do szkół to mniej trafi do przedszkoli, czy może to
prowadzić do sytuacji, że za jakiś czas wszystkie chętne dzieci będą przyjmowane do
przedszkoli?
Radny Borkowski uzupełnił swoja wypowiedź o kwestię wyników egzaminów. Należy mieć
świadomość, że w danym roczniku, który pisze sprawdzian wystarczy jeden uczeń poniżej
normy i automatycznie wyniki spadają. Na terenie Pleszewa tak jest. Trzeba mieć
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świadomość, że są domy socjalne i dzieci pochodzą z różnych rodzin, czego nie można
odbierać jako uprzedzenie ale niestety smutny fakt. Jest to poważnym problemem.
Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając na pytanie radnego Sitnickiego poinformował, że
zakłada się, iż od września 2012 r. wszyscy chętni zgłaszający dzieci do miejskich
przedszkoli zostaną przyjęci. Daje nam to możliwości rozpowszechnienia wychowania
przedszkolnego wśród 3 i 4-latków, a nawet daje nam szansę na przyjmowanie dzieci 2,5
letnich. W wyjątkowych sytuacjach można to robić. Organizowane spotkania w tym temacie
dały efekt, ponieważ ponad 50 dzieci, która była w przedszkolach gdzie brakowało miejsca
trafiła do szkół. W sytuacji gdy wejdzie reforma posyłająca dzieci do pierwszej klasy od 6 lat
nie będzie problemu z miejscami w przedszkolach. Trzeba będzie stworzyć nowe szanse i
możliwości otwierania się na nowe grupy dzieci. Ponadto nie należy zapomnieć, że działają
dwa niepubliczne przedszkola, które są finansowane w 75% kosztów. Są to przedszkola w
Zielonej Łące i u sióstr. Kolejno odpowiadając na pytanie radnego Grobysa poinformował, że
w przypadku przedszkola jest ustawa o systemie oświaty i regulują to inne akty prawne,
zatem nie można było przyjąć tej dwójki dzieci, o której radny wspomniała ponieważ lista
obecności musi wykazywać 25 dzieci, pomimo dużej absencji. W szkołach nie ma już takiego
narzutu w klasach może być nawet po trzydzieści kilka osób. Następnie nawiązując do
wypowiedzi radnego Klaka dotyczącej ZSP Nr 3 wyjaśnił, że dyrektor otrzymał nagrodę
Burmistrza, ponadto nauczyciele, którzy mieli w swoich klasach olimpijczyków również
otrzymali nagrody Burmistrza. Ponadto o tym, ze szkoła dobrze pracuje powinny świadczyć
realizowane inwestycje w tej placówce. Począwszy od termomodernizacji po budowę nowej
Sali gimnastycznej. Kolejno poinformował, że prawdą jest, iż powstaje gimnazjum
niepubliczne. Wpłynęło pismo do UMiG, istnieje taki obowiązek, że jeżeli szkoła
niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej ma być dotowana z budżetu Miasta to do
końca września musi wpłynąć odpowiedni wniosek. Stowarzyszenie działające przy Liceum
Ogólnokształcącym tworzy oddział na 32 uczniów. Musimy się liczyć, że będzie to z
niekorzyścią dla gimnazjów pleszewskich, ale powinniśmy być spokojni ponieważ nasze
szkoły są o tyle konkurencyjne, ze poradzą sobie na rynku edukacyjnym. Mamy kilka atutów,
które możemy polecić szóstoklasistom.
Radny Gorzeliński stwierdził, ze również z dużą uwagą analizował prezentację i uważa, że
warto te dane uaktualnić o liczbę uczniów, kwoty wydatków na poszczególne zespoły szkół
publicznych, liczbę zatrudnionych nauczycieli, pracowników administracji i liczbę oddziałów.
Kolejno oznajmił, że rzeczywiście mamy niż demograficzny widoczny w szkołach
podstawowych i gimnazjach, ale przedszkola podnoszą nam statystyki. Za kilka lat będzie to
skutkować wyższą subwencją. Ponadto wspomniano, że nauczycieli i dyrektora w ZSP Nr 3
uhonorowano nagrodą, a co uczniami, którzy osiągnęli te wyniki?
Radny Dryjański pogratulował dyrektorom ZSP nr 3 i ZSP nr 2 tak dobrych wyników
egzaminacyjnych, ale wspomniano również o ZSP w Kowalewie. Nadmienił, że rzeczywiście
wystarczy, iż w danym roczniku znajdzie się jedna, dwie osoby z gorszym wynikiem i to od
razu psuje statystykę. Nikt tu nie chce usprawiedliwiać dyrektora ZSP w Kowalewie, ani też
grona pedagogicznego, ale należy pamiętać, że poprzedniej kadencji szkoła ta miała bardzo
dobre wyniki. Trzeba o tym przypomnieć ponieważ co niektórzy o tym zapomnieli.
Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, że nie może się zgodzić z wypowiedziami radnych
Borkowskiego i Dryjańskiego o tym, że jedna osoba zaniża całą średnią. MiG Pleszew nie jest
jakąś „zieloną oazą” na tle wielkopolski, kraju. W każdej gminie, w każdym województwie
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znajdą się takie osoby i jeżeli jest fachowa kadra, zdolna młodzież to na pewno tej mniej
zdolnej osobie pomogą i ją podciągną.
Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że podawane są dwa skrajne przypadki i nie może być
tak, że wyjdziemy z tej sali przekonani, że jest jedna bardzo dobra szkoła i jedna bardzo zła.
Wszystkie szkoły na terenie MiG Pleszew mają swoje sukcesy i swoje osiągnięcia. W ZSP w
Kowalewie jest wspaniałe grono pedagogiczne, które ma i osiąga te cechy. Pokazując wyniki
można zauważyć, że ten rocznik był słabszy, ale poprzedni było lepiej. W każdej szkole jest
na bieżąco monitorowana sytuacja jeśli chodzi o wyniki egzaminów. Kolejno odnosząc się do
wypowiedzi radnego Gorzelińskiego wyjaśnił, że w kwestii uhonorowania uczniów za dobre
wyniki w nauce jest odpowiednia uchwała przyznająca stypendia naukowe, które są wręczane
w okolicach 11 listopada.
Radny Borkowski nawiązał do wypowiedzi radnego Klaka, stwierdzając, że podchodzi on do
ZSP Nr 3 z sentymentem ponieważ jego dzieci tam uczęszczają. My natomiast na wszystko
patrzymy jako Komisja i nie można mówić, że pewnych rzeczy niedostrzegany. W roczniku
znajduje się ktoś kto jest świetny w sporcie i osiąga niesamowite wyniki to szkoła ma z tego
tytułu korzyści. To samo jest z uczniami uzdolnionymi. Tu nikt nie mówi, że nauczyciele nic
nie robią, po prostu tak się nieraz układ, że w pewnych rocznikach są uczniowie zdolni, a w
innych nie. Należy pogratulować, że Ci uczniowie są, ale nie gloryfikować, tylko patrzeć
obiektywnie. Natomiast należy zauważyć pewną tendencję, że dzieci potrafią wymuszać,
twierdząc, że należy im się szóstka ponieważ udzielają się w pewnych dziedzinach. Sam
jestem nauczycielem i wiem jak to wygląda nauczyciele nieraz sami ulegają wystawiają
szóstki, gdyż chcą, aby były dobre wyniki.
Radny Sitnicki nadmienił, że dużym bledem by było gdybyśmy na podstawie wyników
egzaminów oceniali prace nauczycieli i dyrektorów. Wniosek z tego nasuwa się jeden, że
życie na wsi nadal jest trudniejsze i wynika t z różnych aspektów, jak np. zaangażowania
mieszkańców w prace polowe. Co wymaga więcej czasu niż praca zawodowa w mieście, jak i
dostępu do ośrodków kultury. Zatem musimy kłaść większy nacisk i wspierać szkolnictwo
wiejskie.
Piotr Kowalik Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie stwierdził, że nie wspomniano o
jednej rzeczy. Otóż subwencja oświatowa od roku 2000 r. nie wpływa na przedszkola. Do
roku 1989 taka subwencja była. W roku 2010 wpłynął do laski marszałkowskiej projekt
Inicjatywy Obywatelskiej o przywróceniu subwencji oświatowej na przedszkola. Szkoda, że
Związek Miast Polskich i Gmin Polskich nie poparł tego. Zmniejszyło to nasza siłę przebicia i
na chwilę obecną wiadome jest już, że obecna koalicja nie wprowadzi tego.
Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że przez 4 lata był członkiem Komisji Oświaty Związku
Miast Polskich i każde posiedzenie rozpoczynało się od tematu kiedy będzie wprowadzona
dotacja na przedszkola. Temat ten był pilotowany, zaniedbanie było natomiast ze strony rządu
i tu już nikt nie wskazuje którego, ponieważ jest to zaniedbanie i zaniechanie od kilkunastu
lat.
Burmistrz oznajmił, że nie zgadza się z poglądem radnego Sitnickiego, że nie ma
jednorazowej oceny działalności dyrektora i grona pedagogicznego po roku pracy. W tym
kontekście patrzymy w okresie długofalowym. Jedna ocena na pewno nie będzie miała
wpływu. Wielokrotnie byłem krytykowany, że nie ogłaszano konkursu na dyrektora szkoły
tylko powierzano obowiązki zgodnie z ustawą widząc jak dyrektorzy pracują. Efekty
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pokazują, że miałem rację. Tam gdzie jest dobra praca dyrektora są dobre wyniki w nauce.
Następnie uspokoił radnego Sitnickiego, że nie będą podejmowane pochopne decyzje
oceniając po jednym roku pracy.
Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że nie możemy wyjść z tej sali przekonani, że wyniki
egzaminów to dogmat przez, który należy oceniać pracę szkoły. Uwarunkowania
środowiskowe i kulturowe mają decydujące znaczenie w procesie nauczania.
Radny Żychlewicz oznajmił, że mówi się, iż monitorujemy to co dzieje się w szkołach oraz
przyswajanie wiedzy. Co z tego wynika, jakie wnioski wyciągamy?
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że monitorowana jest przede wszystkim jakość
nauczana. Każda szkoła raz na 4 lata przechodzi kompleksową kontrolę pod względem
rozwoju pedagogicznego, wówczas wyznaczane są drogi rozwoju. Na tej podstawie
przygotowywane są konkretne rozwiązania. Słabsze szkoły podciągają się. Dobrym
przykładem są Lenartowice, gdzie widać systematyczną pracę.
Radni nie wnieśli więcej uwag do materiału.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minut przerwy.
Do pkt 8 Wspieranie przedsiębiorczości i polityka proinwestycyjna Miasta i Gminy
Pleszew.
Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, że temat dotyczy tyczy wspierania przedsiębiorczości,
wiec warto naświetlić pewną sprawę. Otóż na osiedlu Mieszka I znajduje targowisko, które
jest naprzeciw mojej posesji. Na tym dużym placu, gdzie od lat nic się nie dzieje powieszono
tablicę „zakaz handlu”. Jeśli jedni walczą o targowisko zwierzęce to dlaczego ja mam nie
bronić rolników handlujących w tym miejscu, sprzedając produkty rolne: ziemniaki,
warzywa, okazjonalnie kwiaty. Jest tam kilka osób stojących dzień w dzień, w soboty ruch
jest bardziej natężony. Zatem pytanie jest następujące czy mamy wiedzę kto postawił w tym
miejscu „zakaz handlu”? Jak w kontekście tego ma się wspieranie przedsiębiorczości skoro są
tam osoby które prowadzą działalność gospodarczą i płacą podatki? Czy podejmujemy jakieś
działania, aby te osoby mogły tam dalej handlować. Uważam, że nie ma wymogów
sanitarnych, które nie pozwalałyby handlować warzywami na takim terenie. Jeżeli jest to
kwestia opłat targowiskowych to należy je wprowadzić i rolnicy będą mogli nadal handlować.
Kolejno z materiałów można wyczytać o działalności taksówek osobowych. Wiadome jest, że
od pewnego czasu jest pewien konflikt w tym środowisku. Na dzień dzisiejszy mamy 16
taksówek i niestety należy stwierdzić, że do tej pory jako MiG mieliśmy kiepski nadzór nad
funkcjonowaniem tej działalności. Czy są wyegzekwowane wszystkie obowiązki nałożone na
tych przedsiębiorców? Czy mają numery boczne na bocznych drzwiach, czy właściwie są
wydane wszystkie licencje? Jeżeli była kontrola to kiedy i jaki jest jej wynik?
Radna Garsztka odniosła się do zapisu w pkt. 4, który mówi: zwolnienie podatkowe jest m.in.
na utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy. Natomiast na str. 10 jest tabela, która
pokazuje, że w 2008, 2009 i 2010 r. nikt z tego zwolnienia nie skorzystał. Zatem nasuwa się
pytanie czy informacje z tym związane są gdzieś ogłaszane, czy przedsiębiorcy o tym wiedzą,
czy muszą się sami dowiadywać?
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Radny Dryjański stwierdził, że w materiale widać, iż z roku na rok wzrasta liczba podmiotów
gospodarczych. Na dzień 30.09.2011 r. mamy 16 wydanych licencji na przewozy
taksówkowe. Należy sobie powiedzieć, ze samorząd MiG Pleszew od 2009 r. nie zmienił
stawek podatku od nieruchomości i gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej. Jest to zapewne czynnik, który zachęca przedsiębiorców do prowadzenia
działalności, a jednocześnie nie wpływa ujemnie na środki MiG Pleszew. Dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza MiG Pleszew
organizuje szkolenia tematyczne. Przedsiębiorcy informowani są o możliwościach rozwoju
strategicznego firm.
Radny Kowcuń odnosząc się do ilości rozpoczętych działalności gospodarczych zapytał czy
jest jakaś analiza jak długo te podmioty funkcjonują? Czy to nie jest związane tylko z
dotacjami otrzymanymi na otwarcie działalności i czy nie jest tak, że one po roku się
zamykają? Kolejno wg mojej prywatnej oceny instrumentem, który gmina może
wykorzystywać na wzrost przedsiębiorczości są tereny inwestycyjne i plany
zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy. W pkt. 10 materiału
wskazano, ze MiG Pleszew ma tereny inwestycyjne o powierzchni 2,67 ha zlokalizowane
przy ul. Ogrodowej, Bałtyckiej i Wrzesińskiej. Otóż ul. Ogrodowa to centrum Miasta, ale
jeszcze ujdzie jako teren inwestycyjny, natomiast ul. Wrzesińka i Bałtycka są terenami
mieszkalnymi, ogródków działkowych i nie jest to do końca dobry teren pod jakąś inwestycję,
działalność. Nie ma tam dróg, infrastruktury. Niestety mamy bardzo mało planów
zagospodarowania przestrzennego, są to tylko 4 uchwały. Jest trochę wydawanych decyzji o
warunkach zabudowy, aczkolwiek słyszy się, że Wydział Architektury jest strasznie
„zakorkowany” w wydawaniu tych dokumentów. Jaki jest pomysł na rozwiązanie tego
problemu?
Radny Wasielewski zapytał czy w roku 2010 nastąpi wzrost opłaty targowej?
Radny Żychlewicz oznajmił, że wzrost ilości podmiotów gospodarczych cieszy, ale
przyczyną jest nie tylko podatek o nieruchomości ponieważ on jest już bliski granicy
maksymalnej. Główną przyczyną jest brak pracy. Słuszne jest zatem pytanie jaka jest rotacja
tych zakładów? Ponieważ firmy, które powstają i istnieją rok nie dawają żadnej nadziei, jest
to tylko chwilowa nadzieja dla tych ludzi, którzy je otwierają. Zatem jaka jest płynność
otwierania i zamykania zakładów?
Radny Sitnicki zapytał czy gmina podejmuje działania w celu stworzenia obszary typowo
przeznaczonych pod działalność gospodarczą tak aby uniknąć konfliktu wdzierania się w
tereny typowo mieszkaniowe?
Radny Gorzeliński oznajmił, że materiał dotyczący tematu jest bardzo dobrze przygotowany.
Natomiast poza kwestią merytoryczną są uwagi dotyczące kwestii, które już były tutaj
poruszane. Radny Dryjański podkreślił, że podatki od 2 lat nie rosły, ale tak naprawdę w skali
4 lat podatek wzrósł o 17%, gdzie stawki ministerialne wzrosły jedynie o 10%. Tak samo jest
w przypadku podatku od środków transportowych, gdzie w ciągu 4 lat wzrósł o ok. 16%, a
stawki ministerialne o 13%. Dlatego należy na to spojrzeć szerzej niż tylko w kontekście 2
ostatnich lat. Kolejna sprawa tak jak już wspomniał radny Kowcuń dotyczy planów
zagospodarowania przestrzennego, jest ich bardzo mało. Mamy 4 nowe plany, ale one
obejmują tylko mieszkaniówkę i usługi, tylko jeden dotyczy terenów przemysłowych i Rada
w tym kierunku nie ma pola do popisu ponieważ nie przedkłada nam się projektów. Ponadto
tak jak wspomniała radna Garsztka mamy pewne zwolnienia, z których nikt nie korzysta. Czy
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oznacza to, że nowe miejsca pracy nie powstają czy po prostu przedsiębiorcy nie są w tym
temacie poinformowani.
Radny Żychlewicz oznajmił, że należy myśleć przyszłościowo, ponieważ kryzys nie będzie
jeden tylko następujących po sobie. Każdy następny będzie coraz trudniejszy do przeżycia.
Musimy pomyśleć o terenach inwestycyjnych dla dużych przedsięwzięć produkcyjnych, nie
handlowych, ponieważ handlowe nie dawają nam rozwoju. Rozwój dać nam może duży
obszar inwestycyjny gdzie ściągniemy kilka dobrych zakładów pracy co da pracę ludziom i
napędzi gospodarkę.
Radny Borkowski odniósł się do pkt. 12 „Inne działania związane z przedsiębiorczością”.
Uzupełnił, że ramach tych działań Stowarzyszenie Miast Partnerskich Pleszewa wytypowała
podmioty gospodarcze, które były reprezentowane na wystawie RODO w maju 2010 r. Jedna
firma produkująca piece na drewno, druga sprzęt siodlarski. Jest również zapewnienie
burmistrza Westerstede, że kolejne podmioty gospodarcze będą mogły zaprezentować swoje
wyroby na wystawie.
Z-ca Burmistrza A. Ptak w kwestii funkcjonowania targowiska rolnego, które proponuje
radny Kuberka przy takich nakładach i kosztach poinformował, że jest temu zupełnie
przeciwny. Natomiast w przypadku targowiska na Mieszka I moje stanowisko jest zupełnie
przeciwne. Podpisałem nawet petycję przeciwko likwidacji tego targowiska. Decyzja zapadła
w Państwowym Inspektoracie Sanitarnym w Pleszewie na podstawie przepisów dwóch ustaw.
Jest to absurdalne i nie mające się do tego w jaki sposób jest tam prowadzona sprzedaż
towarów. Prawda jest taka, że zapotrzebowanie jest olbrzymie. Rolnicy handlujący tam jako
przedsiębiorcy generują potrzebę istnienia tego targowiska. Teren należy do Spółdzielni
Mieszkaniowej. MiG Pleszew otrzymało pismo, aby rozwiązać ten problem przy Markecie
POLO. Ten sam los spotka handlujących przed Domem Kultury. Niestety powoduje to
sytuację, że ta okresowa sprzedaż może zniknąć. Mimo wszystko byliśmy zdesperowani, aby
jednak ten okres przejściowy wydłużyć, niestety nasze możliwości są ograniczone.
Generalnie temat jest znany i pilotowany. Kolejno nawiązał do tematu dotyczącego taksówek.
Otóż odbyło się spotkanie, ponieważ pojawił się konflikt pomiędzy przewoźnikami. W
spotkaniu uczestniczyło 14 osób. Mieliśmy zamiar wprowadzić uchwałą odpowiednie
regulacje. Jednak ustalono, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby regulować, w tak dokładny
sposób pewnych kwestii, o którym mówiła uchwała . Zgodziliśmy się natomiast, aby Urząd
Miasta wydawał decyzje na podstawie których byłyby przyznawane numery boczne
samochodu. Był jeden przypadek kiedy to dwie taksówki posiadały taki sam numer boczny,
ponieważ urząd kilkanaście lat temu nie wziął na siebie tego obowiązku. Wszystko zostało
już uregulowane. Ponadto trwają już kontrole we wszystkich taksówkach. Przy czym kontrole
obejmują ten zakres, który Urząd Miasta może kontrolować. Nasze działania w kwestii
kontroli kas fiskalnych są ograniczone. Przepisy nie nakładają na nas obowiązku kontroli
numerów bocznych. Uchwała, która zaproponowaliśmy taksówkarzom zmierzała do tego, aby
wszystkie taksówki były tak samo oznakowane na przednich drzwiach. Przepisy skarbowe
zobowiązują taksówkarzy do umieszczenia numerów. Ponadto w związku ze zwiększoną
liczbą osób korzystających z usług taksówkarzy zwiększyliśmy ilość miejsc postojowych.
Dwa miejsca są wygospodarowane na Placu Kościuszki, zmieniliśmy również organizację
ruchu i postoju na ul. Krzyżowej, powinno to funkcjonować prawidłowo.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odniósł się do pytań zadanych przez radnego Kowcunia
dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego. Poinformował, że w kwestii terenów
inwestycyjnych, zgłoszono trzy tereny zlokalizowane przy ul. Ogrodowej, Bałtyckiej i
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Wrzesińskiej. Ul. Ogrodowa jest wystawiona przez MiG Pleszew na sprzedaż, teren przy ul.
Bałtyckiej i Wrzesińskiej są terenami prywatnymi. Zgłoszenie nastąpiło poprzez
Elektroniczną Bazę Ofert Inwestycji Województwa Wielkopolskiego. W tej bazie można
zamieścić tyko takie tereny, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego. W
związku z powyższym poszukaliśmy terenów pod inwestycje, do tego musimy mieć zgodę
właścicieli tych terenów. Łączna powierzchnia to 2,67 ha, także to nie są tereny tylko i
wyłącznie MiG, ale również prywatne. Kolejna sprawa to plany zagospodarowania
przestrzennego i tereny, które MiG przeznacza pod tereny aktywizacji gospodarczej, tereny
przemysłowe. Otóż taki teren znajduje się przy drodze krajowej nr 11, chcemy ten plan nieco
zmienić, Rada już podjęła decyzje w tym temacie. Uaktualniamy wszystko tak, aby było
łatwiejsze zagospodarowanie tego terenu. Następnie drugi teren zlokalizowany jest w rejonie
ul. Kaliska – Piaski, jest to miejsce już od dawna przeznaczone pod zabudowę przemysłową.
W tej chwili jest robione opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.
MiG Pleszew posiada tam kilka hektarów, prawdopodobnie będziemy się starać o poszerzenie
tego terenu. Zatem cały czas myślimy o przedsiębiorcach. Jeżeli ktokolwiek wystąpiłby z
wnioskiem o uzyskanie warunków zabudowy to nie byłoby najmniejszego problemu z
wydaniem takiej decyzji.
Burmistrz stwierdził, że po części zgadza się z wypowiedzią radnych, że motorem
napędowym jest ułatwienie i przyśpieszenie wydawania odpowiednich dokumentów
planistycznych, ale niestety pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, ponieważ wymogi
proceduralne wydłuża czas działania. Cały czas idziemy w kierunku usprawnienia działania,
zatrudniliśmy nowego Kierownika Wydziały Architektury, który posiada uprawnienia
planistyczne, a do tej pory stosowne decyzje z tym związane przygotowywały 3 osoby, które
miały umowy zlecenie. Kolejnym elementem jest skierowanie dwóch osób pracujących w
Urzędzie na studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego. Zatem chcemy
przyspieszyć pracę i podnieść ją jakościowo. Następnie odniósł się do kwestii
funkcjonowania podmiotów gospodarczych czyli jak długo one istnieją na rynku. Otóż takiej
analizy niestety nie mamy. ponieważ często się zdarza, ze osoby podejmują działalność
rejestrują się, ale często nie podejmują jej fizycznie. Niedawno mięliśmy podobną sytuację i
przykład omawialiśmy na tej Sali. Często jest tak, że podmiot zawiesza działalność
informując tylko niezbędne organy czyli ZUS i Urząd Skarbowy. Kolejno odniósł się do
pytania radnej Garsztki dotyczącego zwolnień. Otóż na tworzenie nowych miejsc pracy w
latach 2007-2010 ulga łączna wynosiła 585 718 zł., natomiast zwolnienia od gruntów
wynosiły 65 500 zł. Przyjmujemy tą uwagę i w lutym, kiedy będziemy przygotowywać
decyzje podatkowe przekażemy krótką informację gdzie należy szukać tych ulg. Następnie
poinformował radnego Wasielewskiego, że nie jest planowane podnoszenie opłaty targowej.
Natomiast planujemy złożyć wniosek na pozyskanie środków na modernizacje targowiska na
ul. Ogrodowej. W momencie kiedy wykorzystamy kwotę 1 000 000 zł. i zmodernizujemy
targowisko, wówczas zapewne wystąpimy do Rady o zwiększenie opłaty targowej.
Radny Kowcuń oznajmił, że nie do końca usłyszał odpowiedz Z-cy Burmistrza A. Jędruszka
w sprawie ul. Ogrodowej, Bałtyckiej i Wrzesińskiej, aczkolwiek z tego co było powiedziane
to nie sugerowałem, że nie ma planów tylko sugeruje, ze są to nieodpowednie tereny pod
inwestycje. Nie powinny tam być wydawane decyzje o warunkach zabudowy. Brakuje w MiG
sporo działek pod budownictwo mieszkaniowe, za z kolei tam gdzie się rozwija budownictwo
mieszkaniowe chcemy robić tereny inwestycyjne. Po drugie jak można sobie wyobrazić w
tym miejscu dojazd pojazdu powyżej 3,5 tony skoro z jednej strony jest droga do 3,5 tony , a
drugiej drogę polną. Ponadto nie wiadomo czy mieszkańcy będą chcieli mieszkać w pobliżu
terenów przemysłowych. Kolejno jeżeli chodzi o Wydział Architektury to moja osobista
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uwaga jest taka, że tam brakuje rak do pracy i nic tu nie dało zatrudnienie nowego kierownika
ponieważ będzie on przystawiał jedynie pieczątkę z upoważnienia burmistrza i podpisywał te
decyzje, a nie wykonywał tą pracę. Następnie odniósł sie do ulg dla przedsiębiorców,
stwierdzając, że być może należy zastosować inne instrumenty żeby bardziej zachęcić do
korzystania z nich.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek uzupełnił swoją wypowiedz w kontekście pytań radnego
Kowcunia. Otóż tereny inwestycyjne nie wiążą się z terenami przemysłowymi. Aktywizacja
gospodarcza nie polega tylko na budowie zakładów przemysłowych stwarzających trudności
sąsiadom. Na terenach inwestycyjnych można również prowadzić handel, zatem na terenach
inwestycyjnych znajdujących się na terenach gdzie przeważającą cześć stanowią zabudowania
mieszkaniowe. Nasz teren przy ul. Ogrodowej jest również terenem inwestycyjnym i jest
bardzo atrakcyjny. Jeżeli chodzi o przemysł to wizje planów zagospodarowania
przestrzennego sięgające lat 70 obejmowały tereny wschodnie. Wydaje się być słuszne, aby
właśnie w tym miejscu były zakłady uciążliwe, ponieważ z reguły wieją wiatry zachodnie.
Zatem zakłady istnieją, za chwilę będzie oddany kolejny zakład kotlarski przy ul. Kaliskiej,
istnieje tam również zakład stolarski ZEP Jendrasiak. W tej chwili jest również wykonywany
jeszcze jeden plan dotyczący ul. 70 Pułku Piechoty. Część tego terenu będzie obejmować
tereny aktywizacji gospodarczej, tereny pod zabudowę. Ponadto w większości trenów, gdzie
jest zabudowa mieszkaniowa są dopuszczalne również usługi nieuciążliwe, handel. Kolejno
odniósł się do kwestii przyjęcia kierownika wydziału architektur nie powoduje, że ktoś inny
będzie przystawiał pieczątki. Proces wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie
sprowadza się jedynie do przykładania pieczątki. Dotychczas pracownicy tego wydziały
przygotowywali materiały wyjściowe urbaniście, który przygotowywał taką decyzje. Dzisiaj
mamy osobę, która posiada takie uprawnienia i na miejscu będzie mogła przeanalizować takie
dokumenty i przygotować decyzje. Jest skrócona droga wydania decyzji. Ponadto jeżeli
chodzi o bilanse, nastąpi zmniejszenie wypłat podmiotom zewnętrznym.
Tadeusz Rak Prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej na początku wypowiedzi odniósł się do
starej maksymy ekonomicznej, która mówiła, że: „państwo jest bogate bogactwem swoich
obywateli”. Nawiązując do naszego lokalnego rynku można powiedzieć, ze:’ nasze miasto
będzie bogate jeżeli przedsiębiorcy będą bogaci”. Otóż większość firm na naszym rynku
pracy to formy małe i średnie. Małe to do 50 osób zatrudnionych, a średnie do 250 i powyżej
250 to duże firmy. Czyli poza jedną firmą reszta firm działających to firmy małe i średnie.
Jako prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej brałem udział w Europejskim Kongresie Małych
i Średnich firm w Katowicach. Naszych głosów wysłuchali Pan Premier, V-ce Premier i szef
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Mówiono tam zdecydowanie o tym, ze firmy małe
i średnie są pozastawiane same sobie, ponieważ w parlamencie zarówno pielęgniarki, jak
i nauczyciele maja swoich przedstawicieli. Postulat był zatem taki, aby ustanowiono
komisarza dla małych i średnich firm, ponieważ to one przynoszą ponad 67% dochodu
narodowego. Po wyborach rząd nie powinien zwlekać z reformami należałoby zlikwidować
utrudnienia i wprowadzić ułatwienia w działalności gospodarczej. Na rynku lokalnym małe i
średnie przedsiębiorstwa oczekują od samorządu gminnego i powiatowego ułatwień, a przede
wszystkim nie utrudniania prowadzenia działalności. Natomiast od rządu oczekujemy
zmniejszenia kosztów zatrudnienia. Dzisiaj wypłacając pracownikowi średnią płacę 3 500 zł.
to pracownik otrzymuje 2 500 zł. czyli koszt dla przedsiębiorcy jest dość znaczny. Wiadomo,
że szara strefa istnieje przez to państwo nie ma podatków jak i gminy nie otrzymują tego co
im się należy. Zatem obniżenie składek na fundusz pracy i ZUS. Jest to trudne do załatwienia
ale należy o tym mówić. Ponadto ułatwienia w otrzymywaniu zwrotu VAT. Skrócenie
dochodzenia należności. Sady powinny pracować sprawniej. Kolejnym niepopularnym
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tematem jest podniesienie wieku emerytalnego. Jest propozycja aby w 2028 r. wiek ten
wynosił dla kobiet i dla mężczyzn 67 lat. Jeżeli to się nie stanie to czeka nas podwyższenie
składki emerytalnej. Ponadto nasza gospodarkę w dół pociąga również biurokracja, dlatego
postulujemy, aby zlikwidować zbędne przepisy. Każda ustawa powinna być opiniowana przez
powołana instytucji, za zgodą sejmu i senatu. Ponieważ do tej pory podejmuje się ustawy,
które niosą za sobą koszty. Dla firm eksportujących należy ustabilizować kursy walut.
Niestety mały i średni biznes nie ma siły przebicia. Tworzą się porozumienia
przedsiębiorców. W materiale pokazano wzrost zakładanych firm, jest to prawdą, ale należy
sobie zadać pytanie ile się likwiduje? W Kaliszu w ostatnim roku więcej firm zlikwidowano
niż powstało. Na tworzenie małych firm PUP w Pleszewie, Eurocentrum Innowacji z Ostrowa
Wielkopolskiego, Izba Handlowa z Ostrowa Wielkopolskiego przy udziale naszej Izby
wprowadziło możliwość uzyskania dotacji od 12 do 40 tys. zł. Na dzień dzisiejszy
zmniejszono te środki o połowę. Przedsiębiorstwa te istnieją tak długo jak jest niska składka
ZUS. Następnie przedstawił po krótce zadania jakie Pleszewska Izb Gospodarcza realizuje i
jakie inicjatywy podejmuje materiał stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że działalność proinwestycyjną próbujemy wspierać
na naszym terenie z lepszym lub gorszym skutkiem. Jesteśmy gmina, która leży na uboczu i
jednak w miejscu gdzie nie ma ciągów komunikacyjnych inwestorzy trafiają trudniej.
Niestety w programie krajowym jak i wojewódzkim nie mamy żadnych inwestycji, są
zapisane zadania, które miały być już dawno zrealizowane i przyniosłyby trochę miejsc pracy,
jak np. zbiornik w Łaszewie, na Zawadach. Zatem musimy szukać wsparcia ogólno
centralnego.
Radny Kowcuń stwierdził, że nie neguje powołania na stanowisko kierownika Wydziału
Architektury. Jedyne co się sugeruje to zwiększenie liczby osób pracujących w tym wydziale.
Jeżeli nie będzie osób, które to przygotują, a kierownik przejrzy i zaakceptuje, to praca
znacząco nie ruszy.
Burmistrz poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielami Funduszu Poręczeń
Kredytowych, następne odbędzie się w miesiącu listopadzie. Zatem chcemy przedstawić
radzie wniosek, aby MiG Pleszew wstąpiła do tego Funduszu. Pozwoliłoby to małym i
średnim przedsiębiorcom, które nie mają możliwości kredytowania stworzyć większe
możliwości. Na razie nad tym pracujemy i nie chcemy nic przesądzać. Kolejno oznajmił, że
dwa tygodnie temu odbyła się rozmowa z właścicielem jednej z pleszewskich firm, który chce
się znacznie rozbudowywać. Chodziło o problem z nową drogą dojazdową do firmy. Nowy
architekt i nowy zastępca spojrzeli na wszystko z innej strony i wypracowali rozwiązanie. Jest
wstępna propozycja, gdyby to się udało to powstanie duża ilość miejsc pracy. Ponadto
podmiot chce partycypować w kosztach budowy drogi. Szczegóły będą znane na przełomie
roku. Kolejno pan prezes Rak mówił o specjalnej strefie ekonomicznej, która jest w Jarocinie
i w Kaliszu, ale z informacji jakie posiadamy to w tej strefie nie powstał żaden zakład.
Analizujemy to, nie jest tak, że mówimy nie, ale musimy się temu przyjrzeć. Natomiast w
kwestii wspomagania i pomocy to widać to również poprzez rozbudowany układ
komunikacyjny Miasta, który budujemy wspólnie z Radą.
Radny Kowcuń zapytał czy mowa jest o Funduszu Poręczeń z PARP?
Burmistrz poinformował, że chodzi o Fundusz Poręczeń Kredytowych, gdzie głównym
udziałowcem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Bank Gospodarstwa
Krajowego oraz kilka samorządów z terenu Wielkopolski.
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Radny Kusiakiewicz zapytał czy były podejmowane jakieś inicjatywy, aby ściągnąć
zewnętrznych inwestorów zainteresowanych budową jakiejś fabryki? Taka fabryka byłaby
konkurencyjna, absolwenci pleszewskich szkół mogliby znaleźć prace, obniżyłoby to
bezrobocie. Ponadto wpłynęłyby większe podatki, ponieważ część zostaje w gminie. Niestety
na przestrzeni la nic takiego nie widać działań w tym kierunku.
Burmistrz wyjaśnił, że wystarczyło spojrzeć jak rozbudowała się firma FAMOT. Wtłoczono
w nią kilka milionów euro. Gdy przyszedł kryzys zwolniono część osób, a dzisiaj są kolejne
zatrudnienia. Baza, która powstała nie zniknie, musi pracować na siebie. Kolejno gdy do
urzędu wpływają zapytania o lokalizacje to przekazujemy wszystko dalej. Niestety nie
jesteśmy „zieloną wyspą” i nie spłyną nagle oferty bo tego chcemy. Niestety jest kryzys na
całym świecie. Jeżeli radny znajdzie firmę, która będzie chciała inwestować, to chętnie
przekonam Radę o przekazaniu gruntu za złotówkę po to, aby powstał zakład zatrudniający
50-100 osób.
Radny Kowcuń stwierdził, że na terenie Miasta mamy dwie duże firmy, które zatrudniają
powyżej 200 osób jest to SPOMASZ i FAMOT, który zatrudnia ok. 600 osób. Zatem skoro
może przyjść poważniejsza druga faza kryzysu zapytał czy na tym etapie możemy
przewidywać jakieś ulgi dla tych firm? Mały przedsiębiorca poradzi sobie z chwilowym
załamaniem i brakiem zamówień, a duży zatrudniający 200 osób tracąc zamówienia nadal
musi wypłacać wynagrodzenia, regulować składki, podatki i trudno mu przetrwać nawet
chwilowy przypływ kryzysu.
Radna Garsztka stwierdziła, ze należy dać małym i średnim przedsiębiorcom, a oni zatrudnią
tyle osób, że nie będzie trzeba ściągać dużych przedsiębiorców.
Radny Dryjański stwierdził, że 67% wpływa z małych przedsiębiorców, Natomiast radny
Kowcuń twierdzi żeby dofinansowywać i wspomóc najbogatszych, a w biednych, małych
znowu uderzać. Niech zatem każdy spróbuje otworzyć działalność gospodarcza i spróbuje jak
to jest. Kolejno radny Kusiakiewicz pytał czy były prowadzone rozmowy w celu ściągnięcia
inwestorów dużo mam do czynienia z dziećmi czy były prowadzone rozmowy z siecią
Mcdonalds?
Przewodniczący Rady stwierdził, że w kwestii pomocy przedsiębiorcom wystarczy spojrzeć
na inwestycje, które są realizowane w tej kadencji tj. szosa Jarocińska, firma Florentyna jak i
również w poprzedniej droga przy firmie Stropex. Nigdy nie było oporów przeciwko
udzieleniu pomocy. Musimy o tym przypominać.
Burmistrz nawiązując do wypowiedzi radnego Kowcunia odnośnie wprowadzenia innych
zachęt dla przedsiębiorców oznajmił, że niestety w dniu dzisiejszym nie jest w stanie udzielić
konkretnej odpowiedzi ponieważ trzeba się do tego przygotować. Następnie poinformował, że
nie było wniosku przedsiębiorcy, który wnioskowałby o rozłożenie płatności podatku na raty,
bądź odroczenie terminu płatności, któremu byśmy nie pomogli. Wszystkie tego typu wnioski
są załatwiane pozytywnie. Mało tego jeżeli ktoś wnioskuje o odroczenie i wywiązuje się z
ustalonych warunków, proponowanych rat to nawet część odsetek umarzamy. Kolejno w
kwestii zapytania radnego Dryjańskiego o sieć Mcdonalds wyjaśnił, że aby sieć powstała
musi być prywatny przedsiębiorca, który wyłoży 100 % środków, za to dostanie logo i całość
dotyczącą Mcdonalds.
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek stwierdził, że swego czasu był inspektorem nadzoru przy
budowie takich obiektów jak Mcdonalds. Niestety sieć ta nie rozpatruje lokalizacji pod katem
miast czy to jest Pleszew, Jarocin, Kalisz tylko pod kątem dostępności dróg krajowych i z
miasta. Jeżeli jest to często uczęszczanej drodze krajowej, jednocześnie w pobliżu centrum
miasta to są spełnione warunki. Budynek gdy już powstaje jest oddawany w ajencje. W
Pleszewie znając obecne uwarunkowania nie ma takiej możliwości.
Radny Kowcuń stwierdził, że nie zgadza się z radnym Dryjańskim, ponieważ uważa, że
należy pomagać bogatym przedsiębiorcom. Wystarczy spojrzeć jak wyglądają bogate gminy
jak Suchy Las, Tarnowo Podgórne. Przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. Nie można się
zgodzić z tym, że mamy tylko i wyłącznie małym przedsiębiorcom pomagać, a dużym nie.
Radni nie wnieśli więcej uwag do materiału.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Żychlewicz.
Do pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. uchwalenie statutu sołectwa Zielona Łąka,
Burmistrz ustosunkował się do wniosków Komisji, które wpłynęły w tym temacie. Otóż
Komisja Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska proponuje, aby dokonać zmiany w § 14 ust.
2. Ma on brzmieć następująco: ”pracami Rady Sołeckiej kieruje sołtys”, aby nie było tzw.
dwuwładzy. Ponadto jest wniosek radnego Kowcunia o ujednolicenie nazewnictwa czyli tam
gdzie jest napisane Rada, Burmistrz to nazwać to organy gminy i akceptujemy to. Kolejno
odniósł się do wniosków radnego Gorzelińskiego i klubu PO tj. dokonać zmiany w § 8 i
dopisać: „¼ składu ustawowego Rady” co odnosi się do zwołania zebrania wiejskiego.
Proponuje, aby tego zapisu nie przyjmować, ponadto proponuję, żeby nie było również
kolejnego zapisu czyli w § 15 dokonać zmiany z ust. 3 na ust. 4, a ust. 4 na ust. 3. Nic to nie
zmienia, nie matu wskazania ko jest ważniejszy. Następnie proponuje również nie
przyjmować zmian w § 28, gdzie proponowano dopisać: „¼ składu osobowego Rady” co
odnosi się do inicjatywy odwołania sołtysa. Radny Kowcuń zwrócił również uwagę na § 28,
ale w tym jednym przypadku w § 28 ust. 2 ppkt. 2 zamiast słowa Burmistrz będzie organ
gminy.
Radny Kaczmarek zapytał czy to tylko względy prawne nie pozwalają na dokonanie
wnioskowanych przez nas poprawek?
Krystyna Głuchow Radca Prawny poinformowała, że radni oświadczenie woli mogą składać
poprzez uchwały. Zatem pewna ilość radnych może składać wniosek do Rady Miejskiej i to
rada podejmuje uchwały o wniosku o odwołanie. Ponadto wyjaśniła, że w statucie sołectwa
jak i osiedla zostaną dokonane takie same zapisy w miejscach gdzie użyto słowa „Rada” bądź
„Burmistrz” na wniosek ujednolica się na „organy gminy”.
Radny Gorzeliński podziękował Burmistrzowi, ze pozostałe zgłoszone poprawki zostały
zaakceptowane, ale zapytał jeszcze o proponowany ułamek 1/10. Czy to zostało wyjaśnione?
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Krystyna Głuchow Radca Prawny poinformowała, że ordynacja wyborcza wszędzie posługuje
się ułamkami zwykłymi, nie dziesiętnymi czyli 1/4, 1/9. Ordynacja dotyczy ogółu i powinna
być ujęta jednolicie dla każdego sołectwa.
Przewodniczący Rady zapytał w kwestii głosowania czy może być ono przeprowadzone od
razu z poprawkami, które pan Burmistrz naniósł, czy też każdą poprawkę oddzielnie.
Krystyna Głuchow Radca Prawny wyjaśniła, że są to autopoprawki i należy przegłosować to
w całości z projektem uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu
sołectwa Zielona Łąka.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XII/122/2011 w sprawie uchwalenie
statutu sołectwa Zielona Łąka. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu.

b. uchwalenie statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie,
Burmistrz poinformował, że tak jak zapewniano wcześnie jeżeli statuty przejdą przez nadzór
to w miesiącu grudniu na sesję wejdą już wszystkie pozostałe statuty sołectw i osiedli.
Kolejno ustosunkował się do pytania radnego Gorzelińskiego: czy odwołanie członka zarządu
powołuje odwołanie całego zarządu. Uwaga radnego był słuszna zatem w § 29 mamy zapis:
”zarząd (członek zarządu)”, zatem likwidujemy nawias i będzie on brzmiał: „zarząd, członek
zarządu, przewodniczący. Kolejno w § 30 jest taka sama sytuacja. Ponadto w § 25 pkt. 2
jest gramatyczny błąd w zapisie: „w pierwszej kolejności należy” zatem wykreślamy słowo
„należy”. Przypomnieć należy, ze to co radny Kowcuń zgłaszał odnośnie ujednolicenia
nazewnictwa organów w statucie sołectwa przechodzi również do statutu osiedla.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla
nr 7 w Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XII/123/2011 w sprawie uchwalenia
statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu.
c. wybory ławników do sądów powszechnych,
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczącego zespołu ds. przedstawienia opinii o
kandydatach na ławników o zabranie głosu w tym temacie.
Radny Lis przedstawił sprawozdanie z prac zespołu ds. przedstawienia opinii o kandydatach
na ławników, które stanowi załącznik nr 10 do protokółu.
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym momencie należy wybrać Komisję
Skrutacyjną i zaproponował, aby w jej skład wchodził zespół, który pracował nad opinią
o kandydatach na ławników.
15

Na członków Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: radny Lis, radny Grobys, radny
Kaczmarek, radny Wasielewski i radna Bandosz.
Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Lis poinformował, ze po konsultacji z radcą prawnym ustalono, ze nie możemy
dyskredytować żadnego kandydata, nawet tego, który nie spełnia wymogów formalnych.
Zatem czwartym kandydatem na ławników do Sądu Rejonowego będzie pani Dorota Maria
Żarnowska. Następnie przedstawił regulamin wyboru ławników do Sądów Powszechnych
odbywający się w dniu 19.10.2011 r. (regulamin stanowi załącznik nr 11 do protokółu).
Rada Miejska jednogłośnie (19 za) przyjęła regulamin.
Wyboru ławników dokonała Rada Miejska w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania do
Sądu Okręgowego w Kaliszu stanowią załącznik nr 12 do protokółu. Karty do głosowania do
Sądu Rejonowego w Pleszewie stanowią załącznik nr 13 protokołu
Radny Lis przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia ławników do
Sądów Powszechnych odbywający się w dniu 19.10.2011 r. (protokół stanowi załącznik nr 14
do protokółu).
Na Sali znajduje się 14 radnych. Nie ma radnych Grygla, Sitnickiego, Klaka, Łdzińskiego,
Wasielewskiego.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławników do
sądów powszechnych.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (14za) podjęła uchwałę nr XII/124/2011
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych. Uchwała stanowi załącznik nr
15 protokółu.
d. zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004
r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych,
Na Sali znajduje się 15 radnych. Wrócił radny Klak.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad
wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XII/125/2011
w sprawie zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
26 lutego 2004 r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów
i akcji spółek handlowych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu.
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e. „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”,
Na Sali znajduje się 16 radnych. Wrócił radny Ładziński.
Radny Kowcuń zapytał dlaczego wpisujemy w programie kwoty nie mając projektu budżetu?
Z-ca Burmistrza A. Ptak oznajmił, że w rozdziale 10 wysokość środków przeznaczana na
realizację programu wynosi 445 000 zł. jest podobna do kwoty, która była rok wcześniej i
musi być wpisana. Zawsze można dokonać zmian, a decydującą kwota jest ta którą
umieścimy w budżecie MiG Pleszew. Zmiana będzie dokonana, a my mamy obowiązek
przyjęcia programu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie „Programu współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (16za) podjęła uchwałę nr XII/126/2011
w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Uchwała stanowi
załącznik nr 17 protokołu.
f. udzielenia bonifikaty
mieszkaniowe,

od

ceny

sprzedaży

nieruchomości przyległej na

cele

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległej na cele mieszkaniowe.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (16za) podjęła uchwałę nr XII/127/2011
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości przyległej na cele
mieszkaniowe. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu.

Do pkt 9 Interpelacje radnych.
Radny Załustowicz interpeluje w sprawach:
- targowiska na osiedlu Mieszka I,
- budynku przy ul. Sienkiewicza po dawnych obrabiarkach,
Radny Borkowski interpeluje w sprawach:
- chodnik od ronda do ul. Poznańskiej po stronie szpitala,
- wykonanie przejścia do szpitala od strony chodnika ul. Poznańskiej,
- wykonanie skrzynek z woreczkami i koszami dla psich odchodów,
- zniszczenia budynku stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi w Marszewie,
Radny Ładziński interpeluje w sprawie montażu lampy przy ul. Karłowicza między nr 4-6,
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Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawach:
- budowy południowej obwodnicy Pleszewa,
- wycinki drzew na Al. Mickiewicza w Pleszewie,
Radny Grobys interpeluje w sprawie zmiany oznakowania drogi krajowej nr 12 na wysokości
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pleszewie,
Radny Grygiel interpeluje w sprawie kręgielni klasycznej,
Radny Wasielewski interpeluje w sprawie sprawdzenia stanu technicznego lamp przyległych
jak i mieszczących się na terenie ogrodu Jordanowskiego,

Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając radnym Załustowiczowi i Klakowi na interpelacje w sprawie
targowiska na osiedlu Mieszka I poinformował, że w najbliższym czasie będą
przeprowadzone rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, sprawdzimy też podstawy prawne.
Odpowiadając na interpelację radnego Borkowskiego w sprawie zniszczenia budynku
stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi w Marszewie stwierdził, że wystąpimy do
nadzoru budowlanego i Straż Miejska będzie zobowiązana, aby po raz kolejny ruszyć ten
temat, w szczególności jeżeli chodzi o budynek po obrabiarkach. Kolejno odnosząc się do
interpelacji radnego Kusiakiewicza w sprawie budowy południowej obwodnicy Pleszewa
poinformował, że planowane jest spotkanie w tym miesiącu i zobaczymy jaki będzie jego
efekt. Warto przypomnieć, że nad tym planem pracujemy już ponad dwa lata. Jesteśmy na
ostatnim etapie wydania decyzji środowiskowych. Jeżeli nie zrobimy tego teraz to przez
najbliższe 15 lat będziemy mogli zapomnieć o danym temacie. Kolejno w kwestii wycinki
drzew na Al. Mickiewicza w Pleszewie to decyzję wydał Starosta Pleszewski i był to element
Konieczny do wykonania. Następnie nawiązując do interpelacji radnego Grobysa wyjaśnił, że
w tym temacie wystąpimy do GDDKiA. Na pozostałe interpelacje zostanie udzielona
odpowiedz na piśmie.
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek uzupełnił odpowiedz dotyczącą spotkania w sprawie budowy
południowej obwodnicy Pleszewa informując, że będą w nim uczestniczyć zarówno
projektanci jak i przedstawiciele GDDKiA z Poznania. Wszystkie informacje, które na
bieżąco wpływają w tym protesty są przekazywane do GDDKiA. Prace trwają już ponad dwa
lata i trzeba to mieć na uwadze, ponadto propozycje lokalizacji obwodnicy w tym rejonie nie
są od dzisiaj wytyczone tylko od bardzo dawna. Kolejno poinformował odnośnie budynku po
obrabiarkach, że osoba prywatna, która go zakupiła nie pozostawiła go samego sobie, trwają
prace projektowe.
Burmistrz odnośnie przebiegu drogi przez Zielona Łąkę wyjaśnił, że w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego będzie dwupoziomowe
rondo łączące drogę szybkiego ruchu F 11 i będzie ona przed panem Rębiaszem. Teren jest
zarezerwowany.
Do pkt 11 Sprawy różne
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Z-ca Burmistrza A. Ptak zaprosił radnych na sale posiedzeń w piątek, na godz. 1000 na
posiedzenie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert kultury fizycznej w zakresie piłki
nożnej.
Radny Dryjański odniósł się do tematu dofinansowania oczyszczalnie przydomowych
i ochrony środowiska. Zapytał czy przewiduje się coś odnośnie kolektorów słonecznych?
Radny Kowcuń zapytał jak daleko jest przetarg dotyczący monitoringu w mieście? Kolejno
jak wygląda kwestia sprzedaży terenu pod kotłownia na Mieszka I Spółdzielni
Mieszkaniowej? Następnie odniósł się do interpelacji radnego Borkowskiego dotyczącej
skrzynki na odchody, jest to rewelacyjna sprawa i warto to wprowadzić. Zapytał panią
Żarnowską ze Straży Miejskiej ile wystawiono mandatów właścicielom psów za
zanieczyszczanie Miasta. Jeżeli pani jako funkcjonariusz to widzi to zapewne efekt jakiś jest.
Ponadto jaka jest wysokość mandatu. Następnie odniósł się do wycinki drzew na al.
Mickiewicza stwierdzając, że było to zasadne, ale w to miejsce powinny być już nasadzone
nowe drzewa, ponieważ za chwile będzie w tym mieście sam beton.
Radny Ładziński oznajmił, że w czasie przerwy rozmawiał z dyrektorem ZSP Kowalew,
który ma wykaz jak w poprzednich latach wyglądała kwestia wyników w egzaminach. Zatem
warto powierzyć mu głos, aby mógł nam tą informację przedstawić. Kolejno stwierdził, że
wszyscy wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa, chcemy pomóc, a przypominając sobie
kwestie wiatraków to jednak nie wszyscy byli temu chętni. Tymczasem w Niemczech stoi
wiatrak za wiatrakiem. Niemcy odchodzą od energii atomowych, a u nas jest problem?
Radny Gorzeliński poparł radnego Kowcunia, aby wzmóc kontrolę trawników. Jeżeli ktoś
zostanie ukarany to będzie przestrzegał przepisów. Kolejno zapytał kto odpowiada za
porządek przy bankomacie przy ratuszu, ponieważ mamy chłodniejsze dni i wieczorowa porą
przesiadują panowie bezdomni i załatwiają tam swoje potrzeby.
Radny Borkowski oznajmił, że do swojej interpelacji dołączył projekt skrzynki z woreczkami
na psie odchody i wszyscy radni powinni się z tym zapoznać ponieważ wygląda to bardzo
estetycznie.
Komendant SM odnośnie skrzynek na worki poinformował, że pomysł ten np. w mieście
Jarocin zupełnie się nie sprawdził. Mieszkańcy zabierają lub niszczą worki, odchody nadal są.
Jeżeli chodzi o ściganie osób to niejednokrotnie już mówiono, że aby ukarać kogoś to dana
osoba musi być złapana na gorącym uczynku. Każdy musi sobie zdawać sprawę jak trudne
jest złapanie takiego czworonoga na gorącym uczynku. Za I półrocze mandatami ukarano 32
osoby, pouczono ok. 50. Więc nie jest tak, ze my nic nie robimy. Na osiedlach wszyscy
dobrze wiedzą kto wyprowadza psy, ale nikt nic nie zgłasza.
Dorota Żarnowska Przewodnicząca Osiedla stwierdziła, że nie wie dlaczego została
wywołana do odpowiedzi, ponieważ jako przewodnicząca tez często wywołuje te tematy na
zebraniach osiedlowych. Dopóki nie zmieni się mentalność ludzi niestety nie będzie poprawy.
Czyżby radnemu Kowcuniowi chodziło o fakt, że kazałam mu zrobić coś co nie leży mu na
sercu i wywołuje właśnie moją osobę do odpowiedzi?
Przewodniczący Rady stwierdził, że musimy się nauczyć zwracać uwagę ludziom którzy mają
psy, ponieważ potrafimy tylko poszukiwać pomocy u Straży Miejskiej. Tymczasem to od nas
zależy czy wychowamy ludzi.
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiedział odnośnie tematu kolektorów słonecznych. Otóż
tutaj sytuacja nie jest identyczna tak jak z przydomowymi oczyszczalniami ścieków.
Ponieważ kolektory słoneczne nie są zadaniem własnym Gminy tak jak oczyszczalnie.
Istnieje program w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie można uzyskać
dofinansowanie do tej inwestycji. Jest to realizowane przez różne banki również przez nasz
Bank Spółdzielczy. Niestety trzeba spełnić sporo wymogów w tym również wziąć kredyt. W
kwestii monitoringu podpisano już umowę, mamy zgodę na podłączenie elektryczne.
Burmistrz odpowiedział radnemu Kowcuniowi w sprawie sprzedaży kotłowni, że ukazał się
wyrok Sądu Najwyższego mówiący, że samorządy nie mogą przekazywać nieruchomości w
bezpłatne użytkowanie. Zatem w świetle tego wyroku poinformowaliśmy spółdzielnię, że są
dwie możliwości: sprzedaż kotłowni na rynku wtórnym, bądź też dokonamy zamiany gruntu,
kotłownia w zamian za inny grunt. Wskazaliśmy grunt na osiedlu Mieszka I tam gdzie jest
targowisko. Mamy wstępną akceptacje zarządu, następuje teraz wycena. Na początku roku
powinno dojść do transakcji. Kolejno odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu w sprawie
bankomatu informując, że problem ten pojawia się co roku o tej samej porze. Zwracamy na to
uwagę. Następnie poinformował, że przed chwilą odbyła się Komisja Budżetu, która wyraziła
zgodę na zakup terenu pod cmentarzem ewangelickim za kwotę 140 000 zł. Zatem wkrótce
podejmiemy działania w tym temacie.
Romana Kaczmarek Dyrektor ZSP nr 2 w Pleszewie odniosła się do słów radnego
Kaczmarka, które wypowiedział na ostatniej sesji dotyczące zwolnienia jego małżonki z
pracy. Wypowiedź ta została przyjęta z wielkim zdziwieniem ponieważ przypisuje się mojej
osobie jakieś działania polityczne. Zatem należą się wyjaśnienia. Pani Magda Kaczmarek o
tym, że nie będzie pracować wiedziała już rok wcześniej. Informujemy o tym wcześniej
dlatego żeby dać możliwość znalezienia innego miejsca pracy. Zatem pani Kaczmarek
znalazła sobie inną pracę w Liceum już w wakacje, u nas też miała godziny ze świadomością,
że w przyszłym roku już nie będzie mieć tej pracy. Pani Magda była nauczycielem
kontraktowym, niestety nie mogę zwolnić nauczyciela mianowanego, który jest zatrudniony
przez mianowanie i na wyższym szczeblu hierarchii. Jeżeli chodzi o edukację regionalną to
jest zatrudniony nauczyciel mianowany i będący w okresie ochronnym. Natomiast kwestii
świadectwa pracy to dokument ten czekał i Pani Magda mogła go sobie odebrać. Radny
zapewne życzyłby sobie przesłania, ale żartobliwie mówiąc oszczędzamy nawet na
znaczkach, a poważnie to jeżeli pani Kaczmarek doznała jakiegoś uszczerbku z tego tytułu
mogła się odwołać do Sądu Pracy i poniosłabym odpowiedzialność z tego tytułu.
Radny Kaczmarek stwierdził, że to nie jest tak, ze świadectwo pracy sobie czekało. Prawo
mówi jasno, pracodawca ma obowiązek doręczyć świadectwo pracy. Natomiast żona miała
takie a nie inne wspomnienia z tej szkoły i nie maiła ochoty tam przychodzić. Jeżeli chodzi o
nauczanie przedmiotu regionalizm to w Liceum małżonka miała 10 godzin, a nie etat. Była
przekonana, że będzie tego przedmiotu nauczała w ZSP nr 2 ponieważ miała największe
kwalifikacje i można mówić o kontrakcie, o mianowaniu, ale kto teraz uczy tego przedmiotu?
Czy osoba z doświadczeniem? Nie, polonista.
Burmistrz stwierdził, że radni nie powinni wkraczać w kompetencje i decyzje organów
wykonawczych. Od tego jest pani dyrektor. Szkoda, że radny Kaczmarek ruszył temat na
poprzedniej sesji. Ja jako Burmistrz nie ingeruję w te sprawy i tym bardziej radny nie
powinien.
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Radny Kaczmarek stwierdził, że to nie jest tak, ponieważ dyrektorzy są osobami publicznymi
i radni maja prawo oceniać pracę dyrektorów. Ja oceniłem tylko pod względem faktu, że pani
dyrektor nie dopełniła swoich obowiązków.
Burmistrz oznajmił, że radni nie powinni załatwiać swoich prywatnych spraw.
Radny Kaczmarek stwierdził, że gdyby chciał załatwiać swoje prywatne sprawy to robiłby to
już dwa lata temu.
Romana Kaczmarek Dyrektor ZSP nr 2 w Pleszewie oznajmił, że jeżeli małżonka miał a
pretensje to powinna odwołać się do Sądu Pracy, od tego jest prawo. Nikt tego nie zakazuje,
zatem nie rozumiem dlaczego tego nie zrobiła skoro jest taka rozgoryczona chociaż nie widzę
powodu.
Paweł Jakubowski Dyrektor ZSP Kowalew podziękował za możliwość zabrania głosu,
ponieważ w czasie prezentacji dużo mówiono o Kowalewie, a w naszej szkole tak źle nie jest.
Mam przed sobą wyniki egzaminów i w 2003 r. moja szkoła uzyskała I miejsce w gminie. W
2004 r. II miejsce w gminie. Mówimy o rankingu, którego nikt nie lubi ponieważ nauczyciele
również proszą aby tego nie robić. W 2009 r. mieliśmy III miejsce. W 2008 r. IV miejsce i to
jest egzamin część humanistyczna. Natomiast w części matematyczno-przyrodniczej dwa razy
uzyskaliśmy I miejsce w naszej gminie tj. w 2008 r. i 2009 r. przy czym w tym właśnie roku
jako jedyne nasze gimnazjum uzyskaliśmy wynik powyżej średniej wojewódzkiej. O tym, że
wyniki gimnazjalne będą słabe nauczyciele zgłaszali kiedy dzieci zaczynały naukę w I klasie
gimnazjum. Tak samo jest w tym roku. Zatem mamy dwa słabe roczniki. Następnie
przytoczył anegdotę z jednej z rozmów z rodzicami słabiej uczącego się dziecka. Otóż jedna z
matek mi powiedziała, że jej nie zależy na wyniku dziecka ponieważ egzamin gimnazjalny
jest niezdawany trzeba tylko do niego przystąpić, zatem jej dziecko ma pracować w polu.
Nasza szkoła może pochwalić się wieloma rzeczami. Jako jedyni w byłym województwie
kaliskim mamy Ośrodek Szkolenia Nauczycieli metoda e-learning. Zapraszam w piątek jest
szkolenie kolejnej grupy, można zobaczyć jak to wygląda. Jako jedyna szkoła na naszym
terenie mamy pracownię komputerową Apple. Uczymy dzieci pracy na komputerach
Macintosh. Osiągnięć jest dużo. Zatem proszę, aby nie oceniać pracy mojej, jak i kolegów,
dyrektorów tylko poprzez rankingi. W ubiegłych latach nasza szkoła miała wielu laureatów
konkursów. Jako szkoła, jedna z nielicznych w Polsce byliśmy dwukrotnie zapraszani do
pałacu prezydenckiego na wręczenie certyfikatu „Szkoła z klasą”. Pracujemy systematycznie
nad poprawą wyników, lecz pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Niestety teren wiejski
jest inny niż miejski, dzieci pracują w polu, ogrodzie.
Radny Kowcuń stwierdził, że zadał pytanie pani Żarnowskiej ponieważ jest ona osobą
publiczną, która pełni funkcję strażnika miejskiego. Jak widać funkcja ta łączy się nawet poza
godzinami pracy. Nie było tu nic osobistego. Jeżeli poczuła się pani urażona to przepraszam.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Następnie zamknął
obrady XII Sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała:

Przewodniczący Rady:

Paulina Mielcarek

Olgierd Wajsnis
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