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Protokół nr XVI/2012 
z XVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 marca  2012r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 

 
 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1530. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu. 
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu, 
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
 
Otwarcia XVI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Olgierd Wajsnis, który stwierdził, że na 
sali znajduje się 16 radnych (nie ma radnych Klaka, Kusiakiewicza, Sitnickiego, 
Wasielewskiego oraz radnej Garsztki), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie omówił porządek obrad.  
   
 
Porządek XVI Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 
 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2) Przedstawienie porządku obrad. 
3) Przyjęcie protokołu Nr XV/2012 z dnia 02.02.2012 r. 
4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
5) Fundusz poręczeń kredytowych jako forma wspierania przedsiębiorczości. 
6) Podjęcie uchwał w sprawie:   

 
a) przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 

2023, 
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, 
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania 

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”, 
e) zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, 
f) przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym 

p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach, 
g) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku, 
h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, 
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew 
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j) uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie, 
k) uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie, 
l) uchwalenia statutu sołectwa Baranówek, 
m) uchwalenia statutu sołectwa Zawady, 
n) uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy, 
o) uchwalenia statutu sołectwa Rokutów, 
p) uchwalenia statutu sołectwa Sowina, 
q) uchwalenia statutu sołectwa Brzezie, 
r) uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja, 
s) uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna, 
t) uchwalenia statutu sołectwa Kowalew, 
u) uchwalenia statutu sołectwa Kuczków, 
v) uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice, 
w) uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz, 
x) uchwalenia statutu sołectwa Ludwina, 
y) uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi, 
z) taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 
 

7) Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami. 
8) Informacja Zespołu Interwencyjnego ds. zachowania Sądu Rejonowego w Pleszewie. 
9) Interpelacje radnych. 
10) Odpowiedzi na interpelacje.  
11) Sprawy różne. 

 
 

Na sali znajduje się 17 radnych. Wszedł radny Wasielewski.  
 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XV/2012 z dnia 2 lutego 2012 r.  
 
 
Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła protokół Nr XV/2012 z dnia 2 lutego 2012 r.  
 
 
Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
 
 
Na sali znajduje się 18 radnych. Wszedł radny Kusiakiewicz. 
 
Radny Borkowski zapytał o zarządzenie nr 34 w sprawie przyznania wsparcia finansowego 
klubom sportowym, otóż wątpliwości budzi klub Stal Pleszew. 
 
Radny Kaczmarek zapytał czy klub sportowy Stal Pleszew rozlicza się UMiG we właściwy 
sposób? 
 
Radny Gorzeliński odniósł się do zmiany zarządzenia z 2007 r. dotyczącego gospodarowania 
samochodem marki OPEL Vectra, nie ma go w BIP-e, zatem poprosił o udostępnienie tych 
informacji. 
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Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając radnym poinformował, że na posiedzeniu Komisji 
przyznającej dotacje, klub sportowy Stal Pleszew otrzymał na swoją działalność kwotę 30 000 
zł. z zaznaczeniem, iż klub ma przedstawić dokumenty stwierdzające nie zaleganie  
w Urzędzie Skarbowym i ZUS. Ponadto informację, że licencja udziału w rozgrywkach 4 Ligi 
jest aktualna. Poinformowano klub, że jeżeli nie dostarczy tych dokumentów nie otrzyma 
kwoty 30 000 zł. Zlecono również Wydziałowi Audytu i Kontroli UMiG przeprowadzenie 
kontroli. Klub nadesłał wszystkie wymagane dokumenty i są one zgodne. Czy klub ma 
zaległości wobec innych osób fizycznych i prawnych nie wiemy, nie mamy w tym zakresie 
kompetencji. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Przyszła radna Garsztka. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła informację burmistrza o wydanych zarządzeniach 
i ich realizacji. 
 
 
Do pkt 5 Fundusz poręczeń kredytowych jako forma wspierania przedsiębiorczości. 
 
Pani Monika Jawor przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą „Funduszu poręczeń kredytowych jako 
formy wspierania przedsiębiorczości”. Informacja w formie pisemnej stanowi załącznik  
nr 6 do protokółu. 
 
Radna Garsztka zapytała czy poprzez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 
przedsiębiorca mający transport, występujący do Starosty o licencję, czy może wystąpić  
o gwarancję bankową, którą SFPK będzie zabezpieczało? 
 
Pani Monika Jawor przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
poinformowała, że na dzień dzisiejszy są zabezpieczane tylko kredyty i pożyczki bankowe, 
aczkolwiek są podejmowane działania pod tym kątem.  
 
Radny Grobys zapytał jak będzie wyglądać kwestia dojazdu zainteresowanych do siedziby 
placówki, która jest w Gostyniu? Ponadto jak wygląda kwestia spłaty poręczeń, czy wszystkie 
podmioty dotrzymują warunków umowy? 
 
Pani Monika Jawor przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
poinformowała, że SFPK współpracuje na terenie Pleszewa z bankiem PKO BP oraz Bankiem 
Spółdzielczym. Zatem klient przychodzi bezpośrednio do banku i tam wszystko załatwia. 
Później bank kontaktuje się z nami. W kwestii spłaty poręczeń wyjaśniła, że zdarzyły się 
sytuacje nie spłacenia poręczeń, ale te sprawy prowadzi Radca Prawny i zazwyczaj dąży się 
do ugody z klientem, aby nikt nie ucierpiał. 
 
Burmistrz oznajmił, że w ubiegłym roku omawiano temat związany z przedsiębiorczością, 
gdzie deklarowano podjęcie działań związanych z przystąpieniem do SFPK. Zatem 
zarekomendował podjęcie uchwały. Następnie poinformował, że miasto ma zamiar skorzystać 
z jeszcze jednego programu o nazwie Jessica. Środki pozyska spółka Sport Pleszew. Ponadto 
w ramach WRPO uzyskano dotację na budowę kompleksu sportowego w kwocie ok. 
1 530 000 zł. 
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Radny Kusiakiewicz zapytał czy podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym i symboliczne objęcie 
udziałów wpłynie znacząco na ilość zaakceptowanych wniosków przez fundusz? 
 
Pani Monika Jawor przedstawiciel Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych 
poinformowała, że wszystkie przedsiębiorstwa, które się do nas zgłoszą i będą spełniać 
określone kryteria otrzymają zabezpieczenie SFPK.  
 
 
Do pkt 6  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
 
a. przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/157/2012  
w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 protokołu. 
 
 
 
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 

2023, 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwalę nr XVI/158/2012  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 
2023. Uchwała stanowi załącznik nr 8 protokołu. 
 
 
c. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku,  
 
 
Radny Żychlewicz zapytał w kwestii likwidacji miotów w schronisku, czy mieszkańcy mogą 
również z tego korzystać?  
 
Radny Gorzeliński zapytał w jakiej wysokości w budżecie Miasta i Gminy są zabezpieczone 
środki  na realizację tego programu? 
 
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Żychlewicza poinformował, że nie ma takiej 
możliwości. Każdy kto ma swoje zwierzę musi być za nie odpowiedzialny, nie może być tak, 
że gmina będzie ponosić koszty z tym związane. Następnie w kwestii środków 
zabezpieczonych na realizację projektu odpowiedział, że na łapanie i karmienie zwierząt jest -  
27 060 zł. i na obsługę weterynaryjną – 5 400 zł. 
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Radny Żychlewicz zapytał ile zwierząt rocznie jest wyłapywanych, ile w tym momencie 
przebywa w schronisku i jaką ono ma przepustowość? 
 
Pan Grzegorz Knappe Prezes PK poinformował, że z psami w schronisku bywa rożnie.  
W okresach wakacyjnych” niechciane prezenty” wzrastają do 30 sztuk. Dzięki prowadzonym 
akcjom część zwierząt jest adoptowanych, natomiast regularnie na terenie schroniska 
przebywa zawsze ok. 15 sztuk. 
 
Radny Gorzeliński zapytał w jakim rozdziale są zaplanowane te środki? 
 
Skarbnik wyjaśniła, że środki są w wydatkach związanych z ochroną środowiska, rozdział 
900. 
 
Radny Gorzeliński oznajmił, że jest rozdział dotyczący schronisk, czy nie powinny być tam 
ujęte? 
 
Skarbnik wyjaśniła, że przedkładając projekt budżetu szczegółowo są opisywane rodzaje 
wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach. Do tej pory żadnych uwag nie było.  
 
Radny Dryjański stwierdził, że 33 000 zł. to potężna kwota jeżeli chodzi o psy. Dokładamy 
20 000 zł. i mamy plac zabaw dla dzieci. Radny Kuberka wspomniał kiedyś o czipowaniu 
psów. Zapytał czy to nie jest lepszym rozwiązaniem?  
 
Na sali znajduje się 18 radnych. Wyszedł radny Żychlewicz. 
 
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego poinformował, że aby takie działania były 
efektywne muszą dotyczyć również psów z ościennych gmin nie tylko z naszej. Koszt takiego 
czipowania to ok. 50 000 zł. tymczasem od kilku lat nie pobieramy już podatku od psów. 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  
i Gminy Pleszew w 2012 roku.  
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 17 glosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę 
nr XVI/159/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku. 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
 
Na sali znajduje się 19 radnych. Wrócił radny Żychlewicz. 
 
 
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”, 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”. 
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Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/160/2012  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. 
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”. Uchwała 
stanowi załącznik nr 10 protokołu. 
  
 
e.  zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012, 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta  
i Gminy Pleszew na rok 2012. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/161/2012  
w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik 
nr 11 protokołu. 
 
 
f. przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym 

p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach,  
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace 
remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.  
w Lenartowicach.  
 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę 
nr XVI/162/2012 w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w 
kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach. Uchwała stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
g. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XV/163/2012  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała stanowi 
załącznik nr 13 protokołu 
 
 
 
h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 
ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/164/2012  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 14 protokołu. 
 
 
 
i.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew, 
 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marszew – 
Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/164/2012  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi Marszew, gmina Pleszew. Uchwała 
stanowi załącznik nr 15 protokołu. 
 
 
 
j. uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla 
nr 6 w Pleszewie. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/175/2012  
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 6 w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 16 
protokołu. 
 
 
k. uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla 
nr 1 w Pleszewie 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/176/2012  
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla nr 1 w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 17 
protokołu. 
 
 
l. uchwalenia statutu sołectwa Baranówek, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Baranówek. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/177/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Baranówek. Uchwała stanowi załącznik nr 18 
protokołu. 
 
 
m. uchwalenia statutu sołectwa Zawady, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Zawady. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/178/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawady. Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu. 
 
 
n. uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Taczanów Pierwszy. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/179/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Pierwszy. Uchwała stanowi załącznik nr 20 
protokołu. 
 
 
o. uchwalenia statutu sołectwa Rokutów, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Rokutów. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XVI/180/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rokutów. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 
 
 
p. uchwalenia statutu sołectwa Sowina, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Sowina. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/181/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowina. Uchwała stanowi załącznik nr 22 protokołu. 
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q. uchwalenia statutu sołectwa Brzezie, 
 

 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Brzezie. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/182/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzezie. Uchwała stanowi załącznik nr 23 protokołu. 
 
 
r. uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Dobra Nadzieja. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/183/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dobra Nadzieja. Uchwała stanowi załącznik nr 24 
protokołu. 
 
 
s. uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Sowina Błotna. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/184/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sowina Błotna. Uchwała stanowi załącznik nr 25 
protokołu. 
 
 
t. uchwalenia statutu sołectwa Kowalew, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Kowalew. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/185/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kowalew. Uchwała stanowi załącznik nr 26 protokołu. 
 
 
u. uchwalenia statutu sołectwa Kuczków, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Kuczków. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/186/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kuczków. Uchwała stanowi załącznik nr 27 protokołu. 
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v. uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Lenartowice. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/187/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice. Uchwała stanowi załącznik nr 28 
protokołu. 
 
 
w. uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Lubomierz. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/188/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz. Uchwała stanowi załącznik nr 29 
protokołu. 
 
 
x. uchwalenia statutu sołectwa Ludwina, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Ludwina. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/189/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ludwina. Uchwała stanowi załącznik nr 30 protokołu. 
 
 
y. uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi, 

 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia statutu 
sołectwa Taczanów Drugi. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVI/190/2012  
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Taczanów Drugi. Uchwała stanowi załącznik nr 31 
protokołu. 
 
 
z. taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

 
 
Pan Grzegorz Knappe Prezes PK poinformował w jakich zakresach uchwała przewiduje 
podwyżkę cen wody i ścieków. Wyjaśnił, że zmiana opłat abonamentowych nie jest zależna 



 11

od PK, ponieważ reguluje to rozporządzenie Ministerstwa Budownictwa w sprawie określenia 
taryf, wniosków, wzorów o zatwierdzenie tych taryf oraz rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Oznajmił, że ostatnia podwyżka miała miejsce 1,5 
roku temu, inflacja wzrosła o 5%, prąd o 7%, a cena paliwa o 28%. Gdyby nie fakt, że PK 
realizuje projekt i ma wzrost ścieków do tego poziomu to kary, które oczyszczalnia ścieków 
ma naliczane przez BIOŚ do czerwca wyniosłyby 819 000 zł. Zatem modernizacja 
oczyszczalni jest potrzebna, kary zostaną umorzone jeżeli oczyszczalnia uzyska efekt 
ekologiczny. Kolejno uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu i gdyby nie to, to 
podwyżki byłyby jednak znacznie wyższe. Reasumując średnia podwyżka dla rodziny 
czteroosobowej, która zużywa między 8 a 10 m3 wody to między 2,5, a 3,3 zł. bez kanalizacji. 
Natomiast z kanalizacją między 9 a 13 zł. miesięcznie. 
 
Burmistrz poprosił o naniesienie poprawki w § 1 pkt. 3b jest kwota 3,07 zł., a powinna być 
1,28 zł., podobna zmiana jest we wniosku na str. 13. 
 
Radny Gorzeliński oznajmił, że prosił o wyliczenie ile musiałby wzrosnąć koszt, bądź też 
spaść żeby cena wody i ścieków wzrosła o 1 grosz, bądź też spadła o 1 grosz.  
 
Radny Kaczmarek stwierdził, że zatem większe kwoty były rozliczane raz na 9 miesięcy  
i dawały to co teraz mniejsze raz na 12 miesięcy. Następnie poprosił o 10 minut przerwy 
przed samym głosowaniem. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys zapytał kiedy będzie osiągnięty efekt ekologiczny? 
 
Radna Garsztka zapytała jak się odbywa odprowadzenie nieczystości z szamb, czy jest to 
kontrolowane i czy ilość jest adekwatna do pobranej wody? 
 
 
Na sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Sitnicki. 
 
 
Radny Ładziński zapytał dlaczego abonament rośnie o 100 %? 
 
Radny Kusiakiewicz stwierdził, że dochodowość przedsiębiorstwa można zwiększyć poprzez 
podłączenie części wsi do systemu kanalizacji, zatem kiedy to może nastąpić?  
 
Pan Grzegorz Knappe Prezes PK poinformował, że obniżenie kosztów o 1 grosz na wodzie  
i ściekach to kwota 18 000 zł. Efekt ekologiczny na oczyszczalni ścieków musi uzyskać 
firma, która przeprowadza modernizację na koniec kwietnia tego roku. Dlatego na koniec 
kwietnia, ponieważ w miesiącu kwietniu ścieki dostarczane na oczyszczalnię ścieków są o 
najniższej temperaturze w roku i ten efekt ekologiczny jest najtrudniej uzyskać. Zatem jeżeli 
to nastąpi to  będziemy mieć pewność, że efekt ekologiczny będzie przez cały rok. Kolejno w 
kwestii zbiorników bezodpływowych wyjaśnił, że dowolność firm świadczących usługi 
wywozu jest duża. Niestety ilość pobranej wody nie jest adekwatna do dokonanego wywozu. 
Następnie odpowiadając radnemu Ładzińskiemu oznajmił, że abonament rośnie o blisko 100 
% dla grupy pierwszej, ale dla grupy drugiej jest dziesięciokrotnie obniżony. Nie ma podstaw 
do dzielenia kosztów związanych z zadaniami realizowanymi, które są wpisywane do 
abonamentów, zatem nie dzielimy na odbiorców indywidualnych i pozostałych.   
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Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Kusiakiewiczowi oznajmił,  
że w ubiegłym roku Starosta Pleszewski otrzymał dofinansowanie do budowy drogi 
Taczanów zatem byliśmy zmuszeni wybudować kanalizację, ale dotyczyła ona również 
Nowej Wsi. Natomiast chcąc zrealizować do końca to zadanie szukamy obecnie środków 
zewnętrznych. Do końca roku zamierzamy podłączyć istniejące rurociągi do oczyszczalni 
ścieków chociażby w ograniczonym zakresie jeżeli nie pozyskamy środków. 
 
Burmistrz poinformował, że ogłoszono już nabór na dodatkowe środki w ramach gospodarki 
wodno-ściekowej. Zatem na najbliższej sesji przedstawimy kierunki, którymi zamierzamy 
podążyć. Kolejno potwierdził wcześniejsze stwierdzenie radnego Kaczmarka odnośnie 
kalkulacji. 
 
Radny Gorzeliński oznajmił, że zmniejszenie/zwiększenie kosztów o 18 000 zł. w skali roku 
spowodowałoby fakt, że cena wody i ścieków byłaby o 1 grosz niższa. PK zaproponowało 
wartość niezbędnych przychodów w skali roku, aby uzyskać przedstawione stawki. Żeby 
wyszła cena wody 2,75 zł. netto za m3 niezbędny jest przychód ok. 3 500 000 zł. Żeby wyszła 
cena ścieków 5,24 zł. netto za kubik niezbędny jest przychód  ok. 5 000 000 zł. Zatem jeżeli 
cena wody i ścieków mogłaby spaść o 1 grosz przy 18 000 zł. w skali roku, to idąc dalej cena 
wody i ścieków mogłaby spaść o 10 groszy przy 180 000 zł. w skali roku. Przy skali tych 
dwóch przychodów i ograniczeniu kosztów o 180 000 zł, ulżyłoby to społeczeństwu. 
Zasugerował, czy nie dałoby radny ograniczyć kosztów tak, żeby przy kalkulacji cena 
ścieków, aż tak drastycznie nie wzrastała? 
 
Burmistrz zapytał radnego Gorzelinskiego z czego zdjąć 180 000 zł.? Ponieważ radny nie 
zarządza firmą, siedzi z boku i wykazuje wielką troskę o kieszenie mieszkańców. Tylko 
szkoda, że jako członek PO nie wykazuje tej troski kiedy paliwo idzie do góry o 28%, inflacja 
o 5% i jeszcze wiele innych elementów idzie wysoko w górę. Łatwo jest nie znając pewnych 
elementów zarządzania, ryzyka podejmować decyzje. Poprosił, aby troskę wykazywać we 
wszystkich dziedzinach i dbać o naszą firmę. 
 
Radny Gorzeliński wyraził zrozumienie i poprosił, aby Burmistrz nie robił wycieczek 
odnośnie partii i państwa. Oznajmił, że wszyscy tu jesteśmy radnymi na terenie MiG Pleszew 
i od nas zależy co uchwalamy, mamy na to wpływ. Przepisy są takie, że stawki będą 
obowiązywać nawet jeśli nie przyjmiemy uchwały. Patrzeć trzeba na skalę problemu. 
Burmistrz doskonale wie jak się ogranicza koszty, ponieważ stosuje to w urzędzie. 
Zgromadzenie wspólników może podjąć podobne działania i szukać oszczędności. Zapewne 
prezes się o to stara, ale można wykazać większe działania zainteresowanie. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że dziwi się, iż radny Gorzeliński jako ekonomista 
nie potrafi wskazać skąd zdjąć te środki. Radny zaprzecza sam sobie. Jeżeli koszty rosną to 
nikt nie jest zadowolony z podwyżek. Rośnie najniższa pensja, a powinna być jeszcze 
większa i wszystko trzeba pokryć. 
 
Burmistrz oznajmił, że dokładnie przeanalizował wniosek PK. Dość często są prowadzone 
trudne i poważne rozmowy z prezesem. Pułap oszczędności został przekroczony, są granice 
wytrzymałości. Powinniśmy wspólnie próbować coś zrobić. Tak jak w temacie Sądu 
Rejonowego, gdzie postawa radnego Sitnickiego jest mocno budująca. Na zebraniach 
wiejskich również wiele pytań nas nie dotyczy, ale jako przedstawiciele władzy musimy 
rozmawiać. 
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Radny Kaczmarek stwierdził, że należy rozumieć to tak, że skoro na zebraniach wiejskich 
padają pytania o ceny paliwa to Burmistrz odpowiada, że to wina PO? 
 
Burmistrz oznajmił, że na zebraniach nie mówi, że to wina PO tylko stwierdza, że są to 
tematy na które rządzący w Pleszewie nie mają wpływu. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że wywiązała się niepotrzebna dyskusja. 
 
Radny Suska oznajmił, że są dwie ceny ścieków, zatem zapytał ile kosztuje m3 przywożonych 
z szamb ścieków do oczyszczalni? 
 
Pan Grzegorz Knappe Prezes PK poinformował, że m3 kosztuje ok. 40 zł. 
 
Radny Gorzeliński oznajmił, że sądzi, iż wyliczenia prezesa PK są dobre. Kolejno stwierdził, 
że nie jest w stanie wskazać skąd zdjąć środki ponieważ firmą zarządza prezes, ale 
rozwiązania są różne. Owszem być może granica jest już maksymalna, ale trzeba próbować. 
Jesteśmy Radą Miejską i możemy tutaj dyskutować, zatem Burmistrz nie powinien się 
obrażać. Nie jest tak, że jesteśmy tylko przeciw, jak było widać to wcześniej uchwały 
wszystkie przeszły. Ponadto wyraził zadowolenie, że ruszyły kwestie związane z planami 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Pan Grzegorz Knappe Prezes PK poinformował, że oszczędności są czynione od 3 lat. Nie 
można się już bardziej cofać. Nie możemy jeździć starym sprzętem i mieć stare nieefektywne 
pompy, co wygeneruje w przyszłości jeszcze większe koszty. Zaznaczył, że koszty zawarte 
we wniosku są już kosztami poniesionymi przez PK. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że z rozliczeń finansowych wynika, że PK ma dochody i nie 
jest w dołku. Zatem jakieś możliwości oszczędności są. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że złożona kalkulacja musi zawierać tylko koszty 
związane z produkcją i sprzedażą wody i ścieków. Nie można łączyć innych kosztów. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. 
 
 
Na Sali znajduje się 21 radnych. Wszedł radny Klak. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie taryf i opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 7 przeciw, 9 wstrzymujących się nie 
przyjęła uchwały w sprawie taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.  
 
Radny Kaczmarek zapytał jaka będzie dalej procedura? 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że punkt został już zamknięty zatem kwestia ta będzie 
wyjaśniona w punkcie sprawy różne. 
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Do pkt 7 Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami. 
 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek przedstawił po krótce informację z prac zespołu ds. gospodarki 
odpadami. Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, na którym omówiono uchwały jakie będą 
do podjęcia w najbliższym czasie. Wszystkie potrzebne materiały będą wysyłane drogą 
mailową. Spotkanie było burzliwe, ale nie zapadły na nim jeszcze żadne decyzje. 
 
 
Do pkt 8 Informacja w sprawie Sądu Rejonowego w Pleszewie. 
 
 
Radny Sitnicki przedstawił sprawozdanie z prac Zespołu Interwencyjnego ds. Zachowania 
Sądu Rejonowego w Pleszewie. Następnie zaapelował do radnych, aby wykorzystali swoje 
przełożenie polityczne i naciskali parlamentarzystów w tym temacie. Kolejno radny 
podziękował wszystkich osobom, które się włączyły w temat ratowania Sądu Rejonowego 
 
Burmistrz poinformował, że na zebraniach wiejskich są w dalszym ciągu zbierane podpisy 
pod petycją przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego i kolejna tura pism zostanie wysłana do 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 
 
Do pkt 9  Interpelacje radnych. 
 
Radny Żychlewicz interpeluje w sprawach: 
- budowy biogazowni w Zielonej Łące i opinii jakie wystawiły w tym temacie poszczególne 
instytucje, 
 
Radny Lis interpeluje w sprawie: 
- wpływu turbin wiatrowych na organizm ludzki, 
 
Radna Bandosz interpeluje w sprawie: 
- uporządkowania nieużytku przy ul. Chrobrego w Kowalewie, tj. dz. nr 119, której 
właścicielem jest Skarb Państwa, 
 
Radny Wasielewski interpeluje w sprawach: 
- odnowienia pasu zieleni na drodze krajowej nr 12, 
- utwardzenia nawierzchni na ul. Bałtyckiej, 
- zmianę rozkładu jazdy pleszewskich linii autobusowych, 
 
Radny Grobys interpeluje w sprawach: 
- naprawy nawierzchni na przejeździe kolejowym na ul. Sienkiewicza w Pleszewie, 
- planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zielona Łąka, 
 
Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawie: 
- planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zielona Łąka, 
 
Radny Suska interpeluje w sprawie: 
- skanalizowania budynku mieszkalnego w Jankowie wraz z przydomową oczyszczalnią 
ścieków, 
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Radny Załustowicz interpeluje w sprawach: 
- wynajmowanych, zrujnowanych budynków na terenie Miasta, na ulicach Poznańskiej, 

Kaliskiej, Sienkiewicza, 
- czystości w mieście, 
 
Radna Garsztka interpeluje w sprawie: 
- uzupełnienia tłuczniem nierówności na ul. Stolarskiej i Starym Targowisku, 
 
Radny Dryjański interpeluje w sprawach: 
- wiaty przystankowej w miejscowości Suchorzew, 
- naprawy dróg gminnych (wyrówniarka), 
 
Radny Gorzeliński interpeluje w sprawie: 
- wszczęcia przez Burmistrza postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji tankowania na działce nr 
804/16 w Pleszewie, 
 
Radny Grygiel interpeluje w sprawie przyszłych kosztów funkcjonowania kręgielni na 
obiekcie sportowym. 
 
 
Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje. 
 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek odpowiadając radnemu Żychlewiczowi na interpelację  
w sprawie budowy biogazowni w Zielonej Łące i opinii jakie wystawiły w tym temacie 
poszczególne instytucje poinformował, że wpłynęły wnioski z RDOŚ dotyczące zapytania  
o tą inwestycję. Zatem odpowiedzi jeszcze nie mamy, do końca miesiąca powinna być. 
Kolejno odpowiadając radnemu Lisowi na interpelację w sprawie wpływu turbin wiatrowych 
na organizm ludzki stwierdził, że ze Starostwa Powiatowego wpłynęło pismo w którym 
przedstawiciel Ministerstwa pisze następujące sformułowania: „wydaje mi się, myślę że, 
przypuszczam”. Nie ma tam nic jednoznacznego. Nawet w informacjach o badaniach nie jest 
podane czego one dotyczą i gdzie są opublikowane. W związku z powyższym formułujemy 
pismo do Ministerstwa Zdrowia, aby sformułował jednoznaczne odpowiedzi i informacje  
w tym temacie. Ponadto w tym momencie w opracowaniu jest dopiero plan 
zagospodarowania dotyczący elektrowni wiatrowych, lecz on nie rozstrzyga usytuowania tych 
urządzeń, to będzie dopiero na etapie projektowania. Odpowiadając radnemu 
Wasielewskiemu na interpelację w sprawie odnowienia pasu zieleni na drodze krajowej nr 12 
poinformował, że na Komisji Bezpieczeństwa sprawa ta została przedstawiona GDDKiA 
czekamy na dalsze działania. Kolejno nawiązując do interpelacji radnego Suski w sprawie 
skanalizowania budynku mieszkalnego w Jankowie wraz z przydomową oczyszczalnią 
ścieków wyjaśnił, że są na to przeznaczone w budżecie środki w wysokości 50 000 zł. na 
dokumentację. Niestety nie da się wszystkiego zrobić w jednym czasie. Odpowiadając 
radnemu Załustowiczowi na interpelację w sprawie zrujnowanych budynków na terenie 
Miasta, na ulicach Poznańskiej, Kaliskiej, Sienkiewicza stwierdził, że w tym temacie większe 
możliwości ma Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 
Burmistrz odpowiadając radnym na interpelację w sprawie porządków i remontowania dróg 
po zimie poinformował, że rozstrzygniecie przetargu dobiega końca i prace będą wykonane. 
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Odpowiedz szczegółowa zostanie udzielona na piśmie. Kolejno nawiązując do interpelacji 
radnego Gorzelińskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
inwestycji polegającej na budowie stacji tankowania wyjaśnił, że w tym temacie musi 
zapoznać się z dokumentami. Odpowiedz zostanie udzielona na piśmie. Odpowiadając 
radnemu Żychlewiczowi na interpelację w sprawie budowy biogazowni w Zielonej Łące 
poinformował, że termin rozstrzygnięcia sprawy wydłużono do 30 kwietnia 2012 r., ponieważ 
nie ma opinii Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska. Jest w tym temacie pełna 
wiedza, strony mają dostęp do dokumentów i mają prawo wnosić uwagi. 
 
 
Do pkt 11 Sprawy różne. 
 
 
Przewodniczący Rady odnosząc się do problemów związanych ze stratami w rolnictwie 
wywołanymi mrozem oznajmił, że w UMIG została powołana Komisja, która będzie 
szacować. Zatem zaapelował, aby każdy zgłaszał powstałe straty. 
 
Radny Borkowski odniósł się do tematu skrzyżowania ul. Poznańskiej z ul. Zachodnią, 
stwierdzając, że nie ma tam tygodnia, żeby nie było tam zdarzenia drogowego, kolizji. 
Sytuacja jest tragiczna, należy podjąć działania. Kolejno nawiązał do wypowiedzi radnego 
Lisa i energii odnawialnej, poinformował, że sprawą tą zajmuje się Uniwersytet Przyrodniczy 
są na ten temat publikacje. 
 
Wiceprzewodniczący Grobys nawiązał do obrad sesji Rady, na której mówił o biogazowi. 
Stwierdził, że był wówczas przedstawiciel inwestora, który miał przedstawić propozycje 
rozwiązań technologicznych na terenie Polski jakie proponuje w Zielonej Łące, niestety 
odpowiedzi nie było. Do firmy inwestora kierowano szereg pism od Państwowego Inspektora 
Sanitarnego i Państwowego Inspektora w Poznaniu. Niestety podejście do tematu inwestora 
jest bulwersujące. Używa on kłamstw, wymyśla rożne tematy i oskarża polityków lokalnych 
oraz prasę. Takie wyjaśnienia kieruje do inspektorów, którzy na sesji Rady nie byli. Ponadto 
inwestor ciągle zmienia procesy technologiczne. Następnie radny zacytował kilka w/w pism. 
Zaapelował do Burmistrza, aby nie ulegał naciskom firmy, ponieważ sprawa jest poważna. 
Firma wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie odbioru wód opadowych. Natomiast na tym 
terenie wód nie będzie, tylko zanieczyszczone ścieki opadowe. Dlatego proszę wszystko 
przeanalizować, ponieważ protestować będę do samego końca. 
 
Radny Ładziński odnośnie przebudowy targowiska miejskiego zapytał co będzie  
z handlarzami na czas remontu? 
 
Przewodniczący Rady widząc zgłaszających się przedstawicieli Stowarzyszenia Zielona Łąka 
poinformował, że będą mieć udzielony głos, lecz w pierwszej kolejności mają go radni. 
 
Radny Jędrasiak poinformował radnego Borkowskiego, że w ubiegłym tygodniu odbyło się 
posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa na którym poruszano tylko kwestie związane z drogą 
krajową nr 12. Droga miała być przebudowana w 2010 r. z uwagi na brak funduszy remont 
przekładano, teraz mamy 2012 r., a wypadkowość wzrasta, co można również wyczytać  
z prasy. Gdyby były chodniki na drodze krajowej nr 12 zapewne nie dochodziłoby do 
śmiertelnych zdarzeń. Istotnym był fakt co może nam zaproponować GDDKiA, niestety 
wyszło na to, że nie można tam nic zrobić. W związku z powyższym wyznaczono pierwszy 
termin protestu na dzień 27 kwietnia 2012 r. Protest odbywałby się w dwóch miejscach naraz, 



 17

aby nie było to zbyt uciążliwe dla mieszkańców. Czyli blokada w ciągu jednej godziny drogi 
na odcinku nr 12 w Brzeziu oraz na rondzie Mikołajczyka. Ponadto wyznaczono dyrektorowi 
GDDKiA czas na udzielenie sprecyzowanej odpowiedzi dotyczącej wykonania remontu drogi 
nr 12. Z najnowszych informacji wynika, że ponad 90 dróg krajowych jest w trybie do 
pilnego remontu, zatem istnieje zagrożenie, że jeżeli nie będziemy działać, remont tej drogi 
nigdy nie zostanie przeprowadzony. 
 
Radny Kowcuń zapytał o monitoring na ul. Reja? 
 
Radny Gorzeliński w kwestii złożonej interpelacji poprosił jednak o krotką informację w tym 
temacie, ponieważ wynika, że inwestycja będzie w rejonie Targowej, Centrostal, ILA. 
 
Radny Żychlewicz poprosił, aby wysłuchano przedstawicieli Stowarzyszenia Zielona Łąka, 
ale skoro Przewodniczący potwierdził udzielenie głosu to już nie ma zamiaru wnioskować  
w tym temacie. Kolejno w temacie biogazowi podzielił się z zebranymi informacjami jakie 
przeczytał w Internecie dotyczącymi powrotu rożnego rodzaju chorób i uodpornianiu się ich 
na antybiotyki. Zatem nie należy przybliżać siedliska bakterii w okolice naszego Miasta. 
 
Radny Lis powrócił do tematu ferm wiatrowych i nadmienił, że w internecie jest wiele 
opracowań w tym temacie. Ważne jest uzyskanie odpowiedzi czy na naszym terenie jest to 
poważny problem i czy szkodzi zdrowiu. Kolejno odniósł się do głosowanej uchwały  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki, otóż w załączniku mapowym 
brakuje ul. Szpunta.  
 
Radny Kaczmarek zapytał jaka będzie dalej procedura w związku z odrzuceniem przez Radę 
Miejską uchwały w sprawie taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków? 
 
Burmistrz odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu, że dotyczy to obszaru byłego marketu 
ILA, szersza odpowiedz będzie udzielona na piśmie. W kwestii targowiska miejskiego  
poinformował, że będzie ono modernizowane w latach 2012-2013 i planowane jest w miarę 
możliwości przesunięcie handlujących na miejsca parkingowe, osoby, które się nie 
pomieszczą będą miały umożliwiony handel na Starym Targowisku. Wszyscy będą 
poinformowani o działaniach o wiele wcześniej. Następnie odpowiedział radnemu 
Żychlewiczowi, że w kwestii biogazowi zostało już wszystko powiedziane. Gdy wpłyną 
pozostałe pisma i przeanalizujemy wszystkie dane, zostanie podjęta decyzja. Nadmienił 
radnemu Kusiakiewiczowi, że wszystkie decyzje w ratuszu są trudne i się ich nie boimy. 
Kolejno odniósł się do pytania radnego Kaczmarka poinformował, że ustawodawca w ustawie 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wskazał, że jeżeli radni nie przyjmą podwyżki wody to 
wchodzi ona w życie w 70 dni od złożenia wniosku. Zatem w świetle dzisiejszej decyzji 
uchwała ta wejdzie w życie z dniem 1 maja 2012 r. 
 
Z-ca Burmistrza A. Jędruszek poinformował radnego Lisa, że w tym momencie  
w opracowaniu jest dopiero plan zagospodarowania dotyczący elektrowni wiatrowych, lecz 
on nie rozstrzyga usytuowania tych urządzeń, to będzie dopiero na etapie projektowania.  
W Polsce nie ma przepisów regulujących odległości, są jedynie przepisy dotyczące hałasu. 
Jak widać mamy protesty dotyczące biogazowi, dotyczące wiatraków. Za chwile okaże się,  
że jesteśmy jedyną gminą, która z jednej strony jest proekologiczna, a z drugiej działa  
w przeciwną stronę. W piśmie skierowanym do Starostwa nie ma jednoznacznych odpowiedzi 
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i informacji w tym temacie. W kwestii załącznika wyjaśnił, że był on opracowany na starych 
mapach Miasta, zostanie to w przyszłości skorygowane. 
 
Radny Jędrasiak zapytał o rozwój Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie, 
ponieważ jest tam coraz więcej problemów? 
 
Radny Kusiakiewicz odniósł się do wypowiedzi Z-cy Burmistrza A. Jędruszka  
i poinformował, że nikt nie jest przeciwny odnawialnym źródłom energii. Zastrzeżenia budzi 
lokalizacja. Trzeba brać pod uwagę takie rozwiązania, które nie są sprzeczne z oczekiwaniami 
mieszkańców. 
 
Burmistrz w kwestii Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie odpowiedział, 
że nie posiada wiedzy w tym temacie. Jedynie z prasy napływają informacje, że jest coraz 
więcej chuligańskich wybryków. Kolejno poinformował radnego Kowcunia, że odpowiedź na 
zadane pytanie uzyska po sesji. 
 
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że Burmistrz dość krótko odpowiedział w kwestii 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Marszewie.  Tymczasem jest to problem, który 
nie dotyczy tylko struktur powiatowych, ale i całego Miasta i Gminy Pleszew. Nadmienił,  
że na poprzedniej sesji poruszył już ten temat, będąc przekonanym, że prasa zainterweniuje  
i dowie się ile kosztuje ten ośrodek. Nic takiego nie nastąpiło. Zatem przedstawił metrykę 
Ministerstwa Edukacji Narodowej, która mówi, że samorząd powiatowy w ubiegłym roku nie 
otrzymał żadnych środków na funkcjonowanie Ośrodka Wychowawczego w Marszewie. 
Poinformował, że utrzymanie ośrodka kosztowało ponad 472 000 zł. Zatem kto finansuje ten 
ośrodek i z czego?  
 
Przewodniczący Rady zapytał radnych czy mają jeszcze jakieś zapytania? Nie widząc 
zgłoszeń przejął głos nad dyskusją i poinformował, że wpłynęło pismo Stowarzyszenia 
Zielona Łąka, w którym przedstawiciel pani Danuta Lubońska prosi o przekazywanie 
pewnych informacji radnym. Przewodniczący wyraził się przychylnie do działań, lecz 
niestety kserowanie rożnego rodzaju opinii i przekazywanie dalej mija się z celem. Zatem 
jeżeli przedstawiciele Stowarzyszenia chcą dostarczać materiały radnym za pośrednictwem 
Biura Rady powinni przynosić wydrukowany komplet 21 sztuk, to wówczas zostaną one  
z przyjemnością przekazane i nie będzie żadnego sprzeciwu. Pismo jest przedstawiane w tym 
momencie, ponieważ wpłynęło  po posiedzeniu szefów klubów. Zatem osoby zainteresowane 
mogą się z nim zapoznać w Biurze Rady, będzie ono również w BIP-ie. Kolejno w kwestii 
biogazowi wyjaśnił, że w tym temacie był już wprowadzony punkt pod obrady Rady 
Miejskiej, radni głosowali, podjęli pewne decyzje. Dlatego Przewodniczący oddając głos pani 
Lubońskiej zapytał co ma zamiar przedstawić radnym? 
 
Pani Danuta Lubońska przedstawiciel Stowarzyszenia Zielona Łąka oznajmiła, że dnia 23 
kiedy upływał termin spływu dokumentacji odnośnie biogazowi, została przejrzana cała 
korespondencja i należy zaznaczyć czego nie otrzymaliśmy. Zatem nie ma odpowiedzi na 
tematy, do których zobowiązał się inwestor na rozprawie administracyjnej. 
 
Przewodniczący Rady zapytał panią Lubońską czy uważa, że w tym temacie Rada Miejska 
jest stroną postępowania? Jeżeli chodzi o Radę Miejską to pewna dobra wola już została 
wykazana. Natomiast pewne sprawy pomiędzy  Stowarzyszeniem Zielona Łąka, a inwestorem 
nie dotyczą radnych. Rada może wysłuchać problemu i to miało miejsce, na sesji zostało 
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wszystko szczegółowo przedłożone, wręcz w detalach. Nie było ku temu żadnych 
przeciwwskazań. Natomiast omawianie tematu po raz kolejny wydaje się być bezcelowe. 
 
Pani Danuta Lubońska przedstawiciel Stowarzyszenia Zielona Łąka uważa, że do wielu 
informacji radni nie mają dostępu, ponieważ nie każdy ma czas tak jak moja osoba, do 
przeglądania dokumentów przez 2-3 godziny. Natomiast radni podejmując określoną decyzję 
po pierwszym naszym sygnale, mają teraz prawo do krótkiego zapoznania się ze sprawą. 
 
Przewodniczący Rady potwierdził słowa pani Lubońskiej i zaznaczył, że tak jak już wcześniej 
wspomniał, nie widzi najmniejszych przeszkód, aby radni otrzymywali przygotowane 
pisemne sprawozdania za każdym razem. 
 
Pani Danuta Lubońska przedstawiciel Stowarzyszenia Zielona Łąka oznajmiła, że bardzo 
uderzyły ją pisma, które są kierowane od BioPower do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jest w nich duża nerwowość i są 
niegrzeczne. Dlatego nie będą komentowane, natomiast pisma naszego Stowarzyszenia są na 
tyle merytoryczne, że jeżeli ktoś się z nimi zapozna to przyzna nam rację. Przewodniczący 
powiedział, że poprał stanowisko, iż biogazownia wszędzie, ale nie obok nas.  
 
Przewodniczący Rady potwierdził słowa pani Lubońskiej, lecz poprosił również  
o zrozumienie, ponieważ wszyscy jesteśmy radnymi całej Gminy, albo dbamy o każdego 
mieszkańca naszej Gminy, albo tylko o Zieloną Łąkę. 
 
Burmistrz wyjaśnił, że organem do wydania decyzji jest Burmistrz, a nie Rada Miejska. Jest 
pełna informacja i każda z osób tu siedzących ma prawo się ze wszystkim zapoznać.  
Poprosił, aby nie ingerować w sposób niedozwolony w podejmowane decyzje, ponieważ moja 
osoba nie boi się podejmować trudnych decyzji. Nie wykorzystuje się organu, który jest 
nieuprawniony.  
 
Radny Sitnicki oznajmił, że skoro tak wiele razy rozmawiamy o sprawach, w których władny 
jest powiat to z zapewne z miłą chęcią posłuchamy problemów mieszkańców naszej Gminy. 
Zapewne każdy z nas wytrzyma jeszcze 10 minut i wysłucha panią Lubońską. 
 
Przewodniczący Rady oznajmił radnemu Sitnickiemu, że wszyscy radni zainteresowani 
tematem mogą się udać na zebranie wiejskie w miejscowości Zielona Łąka. Na zebraniu będą 
wszyscy mieszkańcy i problematyka będzie poruszona. My na tej Sali już przez kilka godzin 
wysłuchaliśmy szczegółowego raportu, scenariusza i nikomu nie przeszkadzano. Radni 
wrazili swoją opinię w tym temacie i tyle możemy zrobić z naszej strony, teraz można jedynie 
przekazywać informacje w formie jakiej wskazano. Przy okazji na zebraniu wiejskim można 
zwrócić szczególną uwagę ilu radnych jest zainteresowanych ta problematyką. 
Przewodniczący zapytał Burmistrza na kiedy jest wyznaczony termin zebrania? 
 
Burmistrz odpowiedział, że termin powinien być znany w przyszłym tygodniu. Wywieszka 
będzie na słupach w Zielonej Łące oraz informacja w Internecie. 
 
Radny Kusiakiewicz poprosił, aby nie ograniczano możliwości wypowiedzenia się 
przedstawicieli Stowarzyszenia Zielona Łąka.  
 
Radny Kuberka wyraził niezadowolenie zaistniałą sytuacją. Burmistrz nie ma prawa 
stwierdzać, że ktoś wywiera niedozwolony nacisk. Rada zajmuje się problemami całej 
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społeczności, ale jeżeli występuje kryzys w danej miejscowości to należy się nim skupić,  
a nie odprawiać na zebranie do Zielonej Łąki. Sytuacja wygląda jak na Białorusi. 
 
Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował radnego Kuberkę, że mówienie w tym momencie  
o Białorusi przez członka stowarzyszenia Razem dla Ziemi Pleszewskiej jest nie na miejscu. 
Jako Z-ca Burmistrza reprezentując samorząd Miasta na Radzie Powiatu w ogóle nie 
udzielono mi głosu i odpowiedzi. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że zaczynamy popadać w paranoję, każda informacja do 
radnych będzie docierać, nie wiem czemu to ma służyć dzisiaj, ja w tym momencie uznaję 
sesję za zakończoną, do widzenia państwu, sesja jest zakończona. 
 
 
 
Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 
 
Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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