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Protokół nr XXXV/2014 

z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2014 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00 

, a zakończono o godz. 15
30

. 

 

Obecni: 

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

 

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 

 

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

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 protokółu. 

 

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

sali znajduje się 16 Radnych (nie ma radnych Gorzelińskiego, Grygla, Jędrasiaka, Kowcunia i 

Sitnickiego), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał 

wszystkich zebranych. 

 

Porządek XXXV Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco: 

 

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu  Nr XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2014 r.   

4) Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  

5) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za rok 2013 

– dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2013 rok. 

6) Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za rok 

2013.  

7) Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 

– 2032, 

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014,  

c. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014,      

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie 

za 2013 r., 

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego  

w Pleszewie za 2013 r., 

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Pleszew za 2013 r., 

g. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy 

w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego 
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gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020, 

h. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego, 

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego, 

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia 

komunalnego, 

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia 

komunalnego, 

m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia 

komunalnego, 

n. nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie, 

o. przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu  

w Pleszewie,  

p. zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

13 lutego 2014 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze 

zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa, 

q. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 

ich wykorzystania, 

r. zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 

8) Rozpatrzenie skargi Pana Edwina Andrzejczaka.  

9) Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania  

w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie.  

10) Interpelacje radnych. 

11) Odpowiedzi na interpelacje.  

12) Sprawy różne. 

 

Na Sali znajduje się 17 radnych. Wszedł radny Sitnicki. 

 

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu  Nr XXXIV/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła protokół Nr XXXIV/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

 

 

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 

i ich realizacji. 

 

 

Do pkt 5 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 

rok 2013 – dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2013 rok.  
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Na Sali znajduje się 19 radnych przyszli radni Jędrasiak i Kowcuń. 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Pani Skarbnik. 

 

Skarbnik przedstawiła w skrócie ogólne wykonanie budżetu. Otóż budżet na rok 2013 został 

uchwalony 20 grudnia 2012 r. i był kilkakrotnie zmieniany na podstawie obowiązujących 

przepisów. Zmiany wynikały z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, Ministra 

Finansów, pozyskania środków pomocowych, bądź też ewentualnie większej realizacji 

dochodów własnych, których analizy dokonano w miesiącach czerwcu i wrześniu. Budżet po 

stronie dochodowej wykonano w kwocie 105,28% planu tj. 83 177 563 zł, z czego dochody 

bieżące wynosiły 104%, a majątkowe 121,7%.  Dokonując analizy pozyskiwanych dochodów 

otrzymanych w ciągu roku można zauważyć, że gmina najwięcej uzyskała z transferu 

środków z budżetu państwa tj. 67,7% na kwotę 56 316 527 zł, a ze swoich dochodów tylko 

32,3%. Gmina w ciągu roku z uzyskanych dochodów wydatkowała kwotę w wysokości 

74 114 084 zł. Wykonanie wydatków było niższe od zakładanych  i wykonano je w 93,6%, z 

czego wydatki bieżące  w wysokości 94% planu, a majątkowe w kwocie 7 886 977 zł, czyli 

90% planu. Tradycyjne największą kwotę przeznaczono na oświatę tj. 31 566 000 zł, na 

pomoc społeczną 17 067 000 zł, na gospodarkę komunalną 4 300 000 zł, na drogownictwo 5 

300 000 zł. Z końcem roku gmina podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na kwotę 

84 206 zł i zgodnie z tym zostaną one zrealizowane do końca czerwca 2014 r. Budżet 

zamknął się saldem dodatnim pomimo, iż na początku zakładano deficyt, który ulegał 

ewaluacji w trakcie dokonywanych zmian. Gmina wobec planowanego deficytu uzyskała 

nadwyżkę budżetową w kwocie 9 063 478 zł. Co ważne, zobowiązania Gminy na koniec roku  

stanowią kwotę 32 003 808 zł i stanowią to łącznie 38,47% wykonanych dochodów, a 

planowanych zgodnie z ustawą 40,51%. Należności wymagalne wynoszą 5 798 503 zł tj. 

6,9% wykonanych dochodów. Największe zaległości stanowią trudno ściągalne należności 

zaliczek alimentacyjnych i świadczeń rodzinnych, podatku od nieruchomości i środków 

transportowych. Dane przedstawione w sprawozdaniu opisowym znajdują odzwierciedlenie  

w sprawozdaniu finansowym, w bilansie organu w odpowiednich kolumnach - nadwyżka w 

kolumnie 12.1, zobowiązania w kolumnie 1, tak samo odsetki od kredytów w kolumnie 3, jak 

również subwencja, którą gmina otrzymała na poczet 2014 r.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie wymagane dokumenty radni otrzymali. 

Poprosił o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza MiG Pleszew sprawozdaniu  

z wykonania budżetu MiG za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 

 

Skarbnik przedstawiła uchwałę nr SO 0954/33/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii  

o przedłożonym przez Burmistrza MiG Pleszew sprawozdaniu z wykonania budżetu MiG za 

2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego MiG Pleszew wraz z objaśnieniami, 

która stanowi załącznik nr 6 protokołu.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r. 

 

Radny Załustowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę nr 1/2014 

Komisji Rewizyjnej z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
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Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r. wraz z opinią dotyczącą wykonania budżetu 

MiG Pleszew za 2013 r., która stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę nr SO-0955/46/3/Ka/2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi MiG Pleszew za 2013 r., która stanowi załącznik nr 8  protokołu. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą rozpatrzenia sprawozdania  

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r. oraz o stanie mienia 

komunalnego MiG Pleszew. 

 

 

Radny Dryjański w swojej wypowiedzi zaznaczył, że szczególnie przyjrzał się w 

sprawozdaniu z wykonania budżetu wykonaniu z funduszu sołeckiego. W 2013 r. fundusz 

sołecki wykonano w 90% i jak nie trudno zauważyć na trenach wiejskich wiele zadań z niego 

zrealizowano, drogi, oświetlenie uliczne, chodniki, buduje się nowe place zabaw, wigwamy, 

co bardzo cieszy. W imieniu własnym i sołtysów złożył podziękowania Radzie Miejskiej, 

Burmistrzowi i pracownikom UMiG za wykonanie budżetu i funduszu sołeckiego.  

 

Na Sali znajduje się 20 radnych. Wszedł radny Grygiel. 

 

Radny Kuberka stwierdził, że kilka spraw należy naświetlić, co zrobił w imieniu własnym 

zaznaczając, że pewna nonszalancja cechowała wykonanie budżetu. Chodzi o fakt wydania 

500 000 zł na drogę dla firmy Florentyna. Pisząc do Burmistrza w tym temacie wpłynęło 

kilka śmiesznych, idiotycznych odpowiedzi, a na koniec odpowiedział  prezes firmy. Radny 

wyraził pogląd, że dzięki jego osobie Burmistrz dowiedział się, że zostały spełnione kryteria 

jakie warunkowały wydatkowanie środków na budowę drogi. Strażnikiem budżetu jest 

Burmistrz, a nie prezes chociażby i „najlepszej” firmy jakiej by nie było. Zatem strażnik 

tematem tym się nie zainteresował, twierdził, że nie wie, nie jest pracownikiem firmy, a 

ostatecznie wydał kwotę 500 000 zł. Kolejna kwestia dotyczy zakupu gruntu pod drogi 

gminne. W Marszewie teren pod drogę sprzedano za symboliczną złotówkę. Radny składał 

wniosek, aby w ramach szanowania budżetu w kwestii drogi przy Florentynie postąpić 

podobnie. Niestety wniosek nie znalazł uznania i wydano kwotę ok. 130 000 zł. Nikt tu nie 

mówi o łamaniu prawa, ponieważ wszystko sprytnie zrobiono zgodnie z prawem, ale 

mówimy tu o innych sprawach, czysto ludzkich. Zatem w tej sytuacji nie ma za co dziękować, 

ponieważ za to płacimy Burmistrzowi, żeby robił swoje. Budżet skonstruowany jest całkiem 

zgrabnie, poza wyżej wspomnianymi historiami nie do zaakceptowania jest nienajgorzej. 

Radny jednak w tej sytuacji postanowił, że będzie głosował „przeciw” absolutorium. 

 

Radny Suska poruszył temat inwestycji powstałej w ubiegłym roku, która miała znaczenie dla 

środowiska wiejskiego, chodzi tu o zbiorcze przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wiadomym 

jest, że nie wszystkie miejscowości będą podłączone do oczyszczalni ścieków w Zielonej 

Łące, dlatego ta inwestycja po części „załatwia” całą sprawę w miejscu, gdzie są obecnie 

wybudowane. Powstały w południowej części, w miejscowości Jankow-Borucin, przy 

budynkach PTBS. Obecnie trwają prace w Kuczkowie. Z oczyszczalni korzysta 30 rodzin  

i jest to dla nich duża korzyść, rodziny przystąpiły do pewnej wpłaty, aby mogły one powstać. 

Korzyści wynikają z faktu, iż cena ścieków będzie zbliżona do obowiązujących  

w oczyszczalni w Zielonej Łące. Obecnie rodziny ponoszą koszt 20 zł/m
2
 i jest to bardzo 

duży wydatek. Rodziny dziękują, że prace postępują. Radny również w swoim imieniu złożył 
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podziękowania, ponieważ jest to pierwsza tego rodzaju inwestycja na naszym terenie, zatem 

pierwsze zbiorcze oczyszczalnie powstają w Kuczkowie i w jego okolicach.  

 

Radny Załustowicz jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, która badała wykonanie 

budżetu za 2013 r. również postanowił odnieść się do omawianego tematu. Cała Komisja 

odniosła się do niego pozytywnie, ale były również drobne uwagi. Przy czym zaznaczył, że 

przy tak wielkim zamierzeniu jakim jest budżet wiadomo, że nigdy do końca nie wyjdzie tak, 

jak każdy by sobie życzył. Radny Kuberka słusznie zauważył, że budżet jest zgrabnie 

skonstruowany, ale dodać należy, że zasadniczo budżet jest mądrze skonstruowany. Nigdy nie 

ma tyle środków ile by się chciało przeznaczyć na inwestycje, inne sprawy, które w pierwszej 

kolejności poruszają radnych na podstawie opinii swoich wyborców. W tej sytuacji 

wykonywanie budżetu jest trudne, ale widać w przekroju obecnego budżetu, 2013 roku  

i poprzednich od 2010 r., że wszystkie istotne sprawy z zakresu oświaty, pomocy społecznej 

są realizowane w sposób nie budzący kontrowersji. Wydatki są ogromne patrząc chociażby na 

pomoc społeczną i inna działalność realizowaną przez miasto. Pomijając drobne niuanse takie 

jak kwestia zakupu kanapek, telefonu komórkowego, nie ma się żadnych zastrzeżeń. Obraca 

się dużymi pieniędzmi, ale wszystkie inwestycje z roku na rok są coraz bardziej zauważalne. 

Oddanie eleganckiego targowiska, i wiele innych inwestycji, które są również przechodzące 

i rozpoczęły się w 2012 r., a zakończą się w 2014 r., 2015 r. Miasto piękniej i uzbraja się  

w podstawowe elementy infrastruktury. Mieszkańcy to dostrzegają i odczuwają w sensie 

wizualnym. Do naszego miasta przybywają osoby z zewnątrz i podziwiają realizowane 

inwestycje. W tym momencie radny przytoczył opnie osób, z którymi spotkał się w trakcie 

Zjazdu Liceum Ogólnokształcącego. Było wiele miejsc zaniedbanych, a dzisiaj są chlubą 

miasta. Na kolejne lata jest zaplanowanych wiele inwestycji i należy zwrócić uwagę na 

miasto i gminę, jest to ważny element i każdy z nas wpływa na realizację budżetu,  

a wykonuje go główny strażnik i robi to dobrze. Radny zaznaczył, że do wykonania budżetu 

nie ma większych uwag i będzie głosował „za” budżetem. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys nawiązał do spraw okołobudżetowych, które są istotne. W tym 

roku kończy się kadencja. Rozpoczynając ją Rada Miejska przyjęła plan realizacji na 4 lata  

i z całą konsekwencją w poszczególnych latach był realizowany. W 1990 r. odbyły się 

pierwsze wybory samorządowe i uczono się wszystkiego od podstaw. Przypomniał, że 

początki były bardzo trudne. Budżety były realizowane w zdecydowanie gorszych warunkach 

niż te obecne. Było to związane z faktem, iż wskutek nieprzygotowania i błędnych decyzji 

wstawiano inwestycje do budżetu, ale potem ich nie realizowano, przechodziły na kolejne 

lata. Nauczyliśmy się przygotowywać budżety. Strategia Rozwoju MiG musi być realizowana 

z kilkuletnim wyprzedzeniem. Przykładem jest dzisiejsza uchwała dotycząca przejęcia 

gruntów PKP. Rozmowy rozpoczęły się w 2002 r., finalizacja następuje teraz, podobnie było 

z gruntem pod budowę aquaparku, a teraz przejmujemy budynek po jednostce wojskowej.  

W przeciągu 3-4 lat jest koncepcja zagospodarowania terenu. Nie ma tak, że robi się coś  

z roku na rok. Kiedyś chciano wszystko zrobić w jednym roku od dokumentacji po 

zakończenie inwestycji i jak to wychodziło wszyscy wiedzą.  Na dzień dzisiejszy po półroczu 

mamy już wiele zadań wykonanych, dlatego cieszy fakt, że podejście do budżetu jest inne. 

Jest Strategia, ma powstać strefa przemysłowa, myśli się o zmianie ruchu w centrum miasta. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki co do pomocy zakładom pracy wskazał, że 

każdy może mieć swoje zdanie, ale te zakłady pracy, które chcą się rozwijać i organizować 

nowe miejsca pracy, to należy im pomagać. Kwestia środków i inwestycji dla Famotu, 

Florentyny i innych zakładów opłaca się ze stokrotnością. Wiceprzewodniczący 

poinformował, że będąc na drzwiach otwartych w Spomaszu i Famocie widać było, że 

mieszkańcy maja pracę, wszyscy są zadowoleni, pracuje tam ok. 550 osób i są to wysokiej 
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klasy fachowcy. Firmy są znane na całym świecie. Właśnie w tym kierunku trzeba iść. 

Przygotowywać zadania na kolejny rok, zdobywać środki unijne i działać tak jak do tej pory. 

Na dzisiejszej sesji wprowadzane są kolejne zadania Rozwoju Obszarów Wiejskich, boiska w 

Taczanowie i Grodzisku. Gdyby nie było przygotowanej wcześniej dokumentacji, zadań nie 

można byłoby zrobić. Podobna sytuacja dotyczy obwodnicy drogi nr 11, 12 przez Zieloną 

Łąkę. Wiceprzewodniczący zaznaczył, że do wykonania budżetu nie ma zastrzeżeń, 

wykonanie dochodów jest w wysokości takiej jakiej nie osiągnięto w żadnym dotychczas 

roku, dlatego będzie głosował „za” budżetem. 

 

Radny Kaczmarek nadmienił, że przede wszystkim najbardziej jest zadowolony z budowy sali 

przy największej szkole w Pleszewie ZSP nr 3. O tej inwestycji mówiło się od lat, a teraz 

widać już mury, nie jest to jedyny powód do zadowolenia i w imieniu klubu Platformy 

Obywatelskiej poinformował, że będzie głosował „za” udzieleniem absolutorium 

Burmistrzowi. Oczywiście tak jak w każdym budżecie były pewne niedociągnięcia, ale 

cytując radnego Załustowicza potwierdził, że nigdy nie wystarczy na wszystko.  

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że budżet szczególnie chwalony przez radnego Załustowicza 

wcale nie oznacza, że wszystko jest „ok”. Jeśli pieniądz co roku ludzie ze swej krwawicy 

przynoszą do kasy miasta, jeżeli posykuje się fundusze zewnętrzne, które muszą być 

wydatkowane na coś, to nie oznacza, że jest dobrze. Dobrze będzie wtedy, kiedy pieniądze 

wydamy na właściwe i dobrze funkcjonujące inwestycje i zapłacimy tanio ku zadowoleniu 

użytkowników. Tymczasem użytkownicy targowiska, kupcy nie są z tej inwestycji 

zadowoleni. Było o tym mówione i jeszcze będzie. 

 

Wiceprzewodniczący Klak w przeciwieństwie do swoich rozmówców skoncentrował się 

merytorycznie na wykonaniu budżetu odnosząc się do konkretnych kwot. Na uwagę zasługuje 

dużo większe wykonanie planu dochodów budżetu MiG. Dział 756, to głównie podatki, czyli 

środki, które wpływają głównie od podatników lokalnych, jak również podatki z udziału 

gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa, czyli w przypadku podatku 

dochodowego od osób fizycznych wpływy z PIT, a od osób prawnych z CIT. W tym dziale 

wpływy są większe aż o 10%, może się to wydawać niewiele, ale jest to 3,3 mln zł. Tyle 

wpłynęło więcej wszystkich podatków do gminy, niż pierwotnie było zakładane. Zapewne 

pamiętają wszyscy o obawach jakie były przed uchwalaniem budżetu, że jest on ostrożny, nie 

wiadomo jakie działania będzie podejmował rząd, jakie wskaźniki zostały przyjęte do jego 

zaplanowania. Dlatego wykonanie jest bardzo pozytywne. Kolejno wpływy z podatku od 

nieruchomości o 900 000 zł większe niż planowano, od spadku i darowizn 1 000% większe, 

gdzie planowano 83 000 zł, a jest ponad 800 000 zł. Wpływy z opłaty targowej o 100% 

większe, planowano 100 000 zł, a jest 200 000 zł i najważniejsze dla nas wpływy, zewnętrze, 

pokazujące sytuację podatników, czyli osób fizycznych pracujących w firmach, zakładach 

pracy, jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek. Wpływy są 

większe o 800 000 zł, po 400 000 zł więcej z PiT i 400 000 zł z CIT. Radny Żychlewicz 

twierdził, że należy się przyglądać bardziej wydatkom, przetargom, kosztom inwestycji, ale 

patrząc na wydatki można odnieść wrażenie, że robiono to aż za nadto. W żadnej pozycji 

wydatków, w większości nie ma 100%, a po stronie dochodów w większości jest powyżej 

100%. Wszystko to się przekłada na plan i wykonanie przychodów i rozchodów MiG 

Pleszew. Skoro wpływy były o 3,3 mln zł większe niż planowano spowodowało to fakt, iż nie 

było konieczne zaciąganie kredytów w takiej wysokości jak planowano. Zamiast 4 mln zł 

zaciągnięto 2 mln zł. Ponieważ na wszystkie realizacje inwestycji nie wydano pieniędzy w 

100% zostały wolne środki. Pierwotnie planowano zaoszczędzić 1,5 mln zł, a na koniec 2013 

r. tych środków zostało ponad 5 mln zł zaksięgowanych jako wolne środki. Spłaty kredytów i 
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pożyczek zostały wykonane w 100%. Te cyfry nie pozwalają inaczej klubowi PiS 

zagłosować, jak tylko „za” udzieleniem absolutorium. 

 

Burmistrz odniósł się do wypowiedzi poszczególnych radnych. Podziękował za słowa, które 

mówią o dobrym wykonaniu budżetu, ale również przyjął fakt, iż każdy budżet zarówno po 

stronie dochodów jak również wydatków, czy w poszczególnych pozycjach budżetowych 

można było wykonać lepiej. Drobne uwagi wytknęła Komisja Rewizyjna, pokazała pewne 

elementy, które powinniśmy zastosować. W roku 2014 już co niektóre są realizowane. Jest 

pełne współdziałanie i zrozumienie. Odnosząc się do słów radnego Żychlewicza Burmistrz 

stwierdził, że przetargi pokazały, iż zadania można wykonać najtaniej, jak to jest możliwe. 

Pewna wątpliwość dotyczy faktu, finansowania pleszewskich przedsiębiorców. Przykład 

targowiska pokazuje, że pozyskano dodatkowe, darmowe środki, stworzono kapitalne 

warunki dla handlu, a spotykamy się z negatywnym odzewem? Za kilka dni mogą przyjść 

kolejni przedsiębiorcy i prosić, aby wyremontować im sklepy na ulicy Poznańskiej, 

Sienkiewicza i innych. Jest to teza zapożyczona z wystąpienia radnego w trakcie spotkania  

w programie telewizyjnym PROART. Zatem mamy finansować, czy nie? Poprawiamy 

warunki, a jednocześnie jest źle? Jeżeli jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych po 

to, aby poprawić jakiemukolwiek z przedsiębiorców pleszewskich warunki pracy, niezależnie 

jak się nazywa i z tego tytułu zwiększyć ilość miejsc pracy, to na pewno tak będziemy 

działać. Kolejno odniósł się do wypowiedzi radnego Kuberki stwierdzając, że spóźnił się ze 

swoją wypowiedzią o rok. Zadanie o którym radny wspomniał znajdowało się w budżecie 

2012 r. i wynosiło kwotę 449 581 zł. Zatem ta uwaga nie jest do tego roku, gdyby te słowa 

padły w ubiegłym roku to miałoby to jakieś znaczenie. Natomiast wypowiedź radnego jest 

sygnałem dla przedsiębiorców, że nie warto wchodzić w jakiekolwiek próby zwiększenia 

miejsc pracy, przy tym pozyskiwać środki zewnętrzne. Przykładem jest znowu targowisko, 

jeżeli będzie możliwość pozyskania środków, to jednak będziemy postępować tak jak do tej 

pory, czyli będą konsultacje z radnymi i jeżeli będzie pozytywna opinia, że warto to robić, to 

będziemy działać. Bez znaczenia jak kto się nazywa i jaką kto prowadzi działalność. 

Burmistrz podziękował radnemu Kuberce, że mimo wszystko zauważył, że budżet jest 

nienajgorzej skonstruowany. Radny Kuberka jak widać od kilku lat jest „za”, a nawet 

„przeciw”. W tym momencie Burmistrz odniósł się do głównych założeń budżetu, który 

przyjęto 20 grudnia 2013 r. Na koniec wypowiedzi Burmistrz złożył podziękowania radnym, 

którzy pomagali podejmować trudne decyzje. Podziękował również pracownikom, szefom 

spółek, bez których nie udało by się tego wszystkiego osiągnąć, Starostwu Powiatowemu, 

Urzędowi Marszałkowskiemu.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2013 rok. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, 2 przeciw podjęła uchwałę nr 

XXXV/431/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok. Uchwała 

stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

 

Do pkt 6 Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

za rok 2013. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 18 za, 2 przeciw podjęła uchwałę nr 

XXXV/432/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady złożył Burmistrzowi gratulacje. 

 

Burmistrz jeszcze raz złożył podziękowania w imieniu swoim, zastępców i pracowników. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy. 

 

 

Do pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 

2032,  
 

Na Sali znajduje się 16 radnych nie ma radnych Grobysa, Kowcunia, Kaczmarka, Suski i 

Żychlewicza, przeszedł radny Gorzeliński. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (16 za) podjęła uchwałę nr XXXV/433/2014 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. Uchwała 

stanowi załącznik nr 11 protokołu. 

 

 

b. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014, 

 

 

Radny Gorzeliński stwierdził, że po zmianie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i 

pożyczek będą tylko w wysokości 10 987 zł, czy jest to tylko fragment? Kolejno czy kwota 

8,5 mln zł wolnych środków jest ostateczną kwotą? 

 

Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że załącznik o którym mówił radny Gorzeliński 

zasługuje na większą uwage. Pierwszy raz w historii samorządu MiG Pleszew, przynajmniej 

za kadencji Burmistrza Adamka, iż Rada Miejska w 2014 r. nie ma potrzeby zaciągania 

kredytów i pożyczek. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak w sprawie boiska w Taczanowie poinformował, że jest to obecne 

boisko przy ZSP w Taczanowie Drugim. Wymiary będą zbliżone do obecnie 

funkcjonującego. Brak miejsca wokół szkoły powoduje zachowanie pierwotnego kształtu. 

 

Skarbnik wyjaśniła, że kwota 10 987 zł pożyczki jest to 10% zaciągniętej pożyczki w roku 

2013 r. Zadanie w 90% zostało rozliczone, ale pozostałe 10% musi być w roku bieżącym 

rozliczone czego nie można zmienić. Wolne środki są w wysokości 8 527 111 zł i nie są to 

wszystkie wolne środki. Do wykorzystania w odpowiednim czasie zostały niepełne 2,5 mln 

zł. 

 

Na Sali znajduje się 18 radnych. Przyszli radni Grobys i Suska. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu Miasta i 

Gminy Pleszew na  rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za) podjęła uchwałę nr XXXV/434/2014 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Pleszew na  rok 2014. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 

 

 

c. zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 

2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie 

Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (18 za) podjęła uchwałę nr XXXV/435/2014 w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w 

sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uchwała stanowi 

załącznik nr 13 protokołu. 

 

Na Sali znajduje się 20 radnych. Przyszli radni Klak i Żychlewicz. 

 

 

d. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 

2013 r.,  

 

Wiceprzewodniczący Klak zapytał o rachunek zysków i strat, wariant porównawczy, pozycja 

e) stwierdził, że najprawdopodobniej wystąpił błąd, ponieważ nie ma takiej pozycji jak 

”pozostałe koszty” tylko powinien być zapis ”pozostałe koszty operacyjne”. W tej samej 

pozycji można zauważyć, że kwota jest 160 razy mniejsza niż w roku ubiegłym, z czego to 

wynika? 

 

Księgowa Domu Kultury w Pleszewie poinformowała, że kwota dotyczy nieumorzonego 

amfiteatru. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/436/2014 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2013 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu. 

 

 

e. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w 

Pleszewie za 2013 r., 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2013 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/437/2014 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 

2013 r. Uchwała stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

 

f. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta  

i Gminy Pleszew za 2013 r., 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2013 r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/438/2014 w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Pleszew za 2013 r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

 

g. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w 

formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 

zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/439/2014 w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie 

posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała stanowi 

załącznik nr 17 protokołu. 

 

 

h. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/440/2014 w sprawie określenia 

zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 
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i. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/441/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Grodzisku mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 19 protokołu. 

 

 

j. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/442/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Kowalewie mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

k. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/443/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Lenartowicach mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

 

l. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/444/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Zawidowicach mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 22 protokołu. 

 

 

m. przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania do zarządu na 

rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/445/2014 w sprawie 

przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Pacanowicach mienia komunalnego. Uchwała 

stanowi załącznik nr 23 protokołu. 
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n nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie, 

 

Burmistrz odpowiedział na pytania jakie zgłoszono na Komisjach. Tak jak już wspomniał 

radny Grobys negocjacje trwały od 2002 r. Zakończyły się podpisaniem protokółu uzgodnień. 

MiG Pleszew przejmie majątek PKP wąskotorowy od Kowalewa do Pleszewa. Jeżeli chodzi  

o obszar jest to ponad 9 ha, natomiast wartość tego wynosi ponad 4 763 753 zł. Składa się na 

to grunt o wartości 3 558 176 zł, wartość budynków 684 228 zł oraz wartość budowli  

i urządzeń. Protokół uzgodnień przesłano do zarządu PKP Spółka Akcyjna, po akceptacji tego 

będzie podpisany akt notarialny. Zakończenie przewidujemy w III kwartale br.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia 

nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/446/2014 w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Spółki PKP Spółka Akcyjna z siedzibą  

w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik nr 24 protokołu. 

 

 

o. przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości 

na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/447/2014 w sprawie 

przekazania nieruchomości na wyposażenie Muzeum Regionalnemu w Pleszewie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 25 protokołu. 

 

 

p. zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 

r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy 

Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem Państwa, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przeniesienia 

własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Skarbem 

Państwa. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/448/2014 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie 

przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą 

Pleszew, a Skarbem Państwa. Uchwała stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

 

q. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

wykorzystania, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych 

przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/449/2014 w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych 

prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 

27protokołu. 

 

 

r. zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian siedzib obwodowych 

komisji wyborczych. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXXV/450/2014 w sprawie zmian 

siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwała stanowi załącznik nr 28 protokołu. 

 

 

Do pkt 8 Rozpatrzenie skargi Pana Edwina Andrzejczaka. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Pana Edwina Andrzejczaka, która 

powinna być wg właściwości w pierwszej kolejności przekazana Komisji Rewizyjnej do 

rozpatrzenia i wówczas po analizie powróci pod obrady Rady Miejskiej. Przewodniczący 

Rady w tym momencie przedstawił radnym pokrótce problematykę złożonej skargi, następnie 

poinformował, że dokument znajduje się do wglądu zainteresowanych w Biurze Rady. 

 

 

Do pkt 9 Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego 

Parkowania w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie. 

 

Radny Jędrasiak jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 

Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia przedstawił zebranym jak przebiega kwestia 

rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie. Otóż odbyło się kilka spotkań 

roboczych pomiędzy Komisją Bezpieczeństwa Miasta i Komisją Bezpieczeństwa Powiatu.  

W obradach brali udział Burmistrz MiG oraz Starosta Pleszewski. Następne spotkania będą 

się odbywać w okresie wakacyjnym dlatego, aby wszystko mogło sprawnie przebiegać warto 

przyjąć ww. Stanowisko. Radny poinformował, że w związku z wprowadzeniem strefy ma 

nastąpić również zmiana ruchu i usprawnienie przejazdu na niektórych ulicach. Zatem tak jak 

uczyniono to z ul. Bojanowskiego, gdzie obecnie ruch jest jednokierunkowy, podobnie będzie 

z ul. Kościelną i ul. Garncarską. Z uwagi na parkujące tam pojazdy w tym momencie nie ma 

możliwości ruchu dwukierunkowego i takie działanie są wskazane i celowe. W tym 

momencie dochodzą nas różne odgłosy odnośnie strefy, a my mamy zamiar działać dla dobra 

wszystkich mieszkańców gminy i powiatu. Na tą chwilę z dokonanych analiz rotacja 

samochodów obecnej SPP, czyli z Rynku i Pl. Kościuszki wynosi: 70% pojazdów parkuje nie 

dłużej jak 0,5 godz., do 1 godz., pozostałe od 1 godz. Natomiast na ulicach przyległych  

Poznańskiej, Sienkiewicza, Kaliskiej wręcz odwrotnie. Pojazdy parkują powyżej 8 godz. 

Zatem pojazdy zostawiane są przez osoby idące do pracy. Idąc za glosami właścicieli sklepów 
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wydaje nam się, że rotacja poprawi ilość klientów robiących zakupy. Informacje, które 

docierają, że mieszkańcy mogą być niezadowoleni, to trzeba mieć świadomość, że musimy 

brać pod uwagę również tych, którzy mają całkowity zakaz zatrzymywania. Niestety 

wszystkim się nie dogodzi. Dodatkowa zmiana jaka ma być wprowadzona, to zamiast kart, 

które trzeba kupować w sklepach i wypisać mają być wprowadzone parkometry. Zmianie 

ulegnie również minimalny okres parkowania do tej pory jest 0,5 godz., przy urządzeniu 

elektronicznym okres minimalny będzie od 15 minut. Miejsca które nie są objęte SPP w tym 

momencie są wykorzystywane tylko w okresie wiosenno-letnim, a zimą już z nich się nie 

korzysta z uwagi na zalęgający śnieg. Jeżeli utworzymy SPP parkingi będą dostępne przez 

cały rok, ponieważ będzie konieczność wywózki śniegu.  

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że zanim zostanie podjęta decyzja o rozszerzeniu SPP najpierw 

należy stworzyć parkingi alternatywne, niepłatne tak, aby zadowoleni byli wszyscy. Głosy 

mieszkańców są różne, jedni są „za” ponieważ mają w tym swój interes, inni przeciw  

i uzasadniają to tym, że samochodów przybywa, a gdzieś parkować trzeba na co ich nie stać. 

Można odnieść uzasadnione wrażenie, że twierdzenie UMiG, że w centrum i na ulicach 

miasta ludzie parkują godzinami utrudniając dojazd do miasta, jest twierdzeniem fałszywym  

i ma odwrócić uwagę od właściwego celu, czyli  wyrywania ludziom z portfela kolejnych 

datków dla urzędu. Jest kryzys i można mieć przeświadczenie, że od dłuższego czasu  

z  problemami mieszkańców nikt się nie liczy. Co się liczy? Liczy się tzw. interes urzędu, 

tylko każdy rozumie go po swojemu. Radny rozumie ten interes jako interes społeczeństwa, 

ale w wielu przypadkach zamiast ułatwiać mieszkańcom życie urząd je jednak utrudnia. 

Kończąc stwierdził, że najpierw należy zorganizować bezpłatne parkingi. Za takim 

rozwiązaniem radny zagłosuje, a dzisiaj wstrzyma się do głosu. 

 

Radny Wasielewski zapytał jakie jest przewidziane rozwiązanie dla mieszkańców śródmieścia 

i czy przeprowadzano w tym temacie konsultacje?  

 

Radny Jędrasiak odpowiedział radnemu Żychlewiczowi, że przed chwilą podjęto uchwałę o 

przejęciu terenu po PKP. Potwierdził, że w pierwszej kolejności muszą powstać parkingi 

buforowe i właśnie w tym miejscu jest taki zamiar, ponieważ teren jest duży. Nie potrzeba na 

to wielkiego nakładu środków, projekty są już przygotowane. W następnym czasie będzie 

robiony bezpłatny parking na Starym Targowisku. Zatem uruchamiając płatne parkingi 

jednocześnie powstaną również bezpłatne. 

 

Radny Sitnicki zgodził się z radnym Żychlewiczem, że najłatwiej jest narzucić na 

mieszkańców kolejną daninę publiczną. Nie może powstać SPP nie mając najpierw 

parkingów buforowych. Jeżeli Stanowisko ma być dzisiaj przyjęte to należy w nim dokonać 

zapisu, że strefa zostanie uruchomiona dopiero w momencie oddania do użytku parkingów 

buforowych. Problem zwiększającej się liczby samochodów nie jest problemem nowym. 

Przez tyle lat jako samorząd miejski próbowaliśmy uratować sytuacje tylko ratując się 

parkingami przy marketach.  

 

Wiceprzewodniczący Klak poprosił panią Skarbnik, aby sprawdziła jakie są obecnie wpływy 

z opłat za parkingi. Należy to pomnożyć przez liczbę przewidywanych parkometrów i 

wówczas będziemy mieć przewidywaną kwotę wpływu. Następnie stwierdził, że aby móc 

przyjąć jakąkolwiek inwestycję to konieczna jest znajomość kalkulacji kosztów. Przed chwilą 

omawiano wykonanie budżetu, zmiany w budżecie, radny Żychlewicz mówił, że niektóre 

inwestycje można było taniej wykonać, dlatego klub PiS nie przystąpi do zajęcia Stanowiska 

w tej sprawie dopóki nie będzie znał rzeczywistych kosztów i wpływów tego przedsięwzięcia. 
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Samorząd powiatowy podjął działania przy PCM, gdzie stworzono za 500 000 zł parking, są 

bramki, parkometry, ale parking świeci pustkami i teraz nie wiadomo, czy ta inwestycja w 

ogóle się zwróci. 

 

Radna Garsztka zaznaczyła, że niezależnie jaka decyzja zostanie podjęta postanowiła 

przedstawić dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych pojazdów w naszym powiecie. Wg 

stanu na 31.12.2012 r. wszystkich pojazdów zarejestrowanych było 54 000. Natomiast wg 

stanu na 31.12.2013 r. jest ich już 56 000, z czego samochodów osobowych jest więcej o ok. 

1 300 pojazdów. Zauważyć można, że corocznie przybywa pojazdów, ponieważ wpływy  

z tytułu rejestracji pojazdów również są corocznie większe. Zatem skoro mamy 1 300 

pojazdów co roku więcej, to za kilka lat jeżeli nic nie zrobimy, nie będzie gdzie zaparkować 

samochodem. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że jak wprowadzano SPP w Rynku to było bardzo dużo 

zamieszania. Tymczasem okazało się, że wprowadzenie tej strefy spowodowało wiele 

dobrego, pojazdy nie parkują cały dzień, tylko ludzie przyjeżdżają załatwiają i odjeżdżają. 

Nie myślmy w kategoriach ile zarobimy, tylko jak ułatwimy mieszkańcom życie, którzy chcą 

dojechać do Rynku i pozałatwiać swoje sprawy, a nie stać godzinami. Tymczasem na 

pozostałych ulicach są parkowane pojazdy, które jednak stoją godzinami, nawet dniami  

i blokują miejsca. Jest to w interesie handlowców i nas wszystkich. Następnie wyraził pogląd, 

że strefa buforowa na obrzeżach miasta powinna być dostępna dla osób, które będą chciały  

z niej korzystać. Chodzi o ułatwienie życia mieszkańcom, a nie o koszty i zarobki. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że dzisiejsza dyskusja jest aż nadto wybiegająca. W dniu 

dzisiejszym Stanowisko ma być tylko deklaracją do prowadzenia dalszej rozmowy pomiędzy 

Burmistrzem, a Zarządem, ponieważ i tak ostateczną decyzję o rozszerzeniu SPP podejmuje 

Rada Miejska, a na drogach powiatowych Rada Powiatu. Stąd też pytania, które się 

pojawiają: za ile, na jakich drogach powinny być przedstawione do potencjalnego 

uzasadnienia przy wnoszeniu uchwały o rozszerzeniu SPP i ewentualnym wyrażeniu zgody 

pomiędzy miastem, a powiatem. Wszystkie elementy są w kompetencji Rady Miejskiej,  

a dzisiaj mamy tylko deklarację, aby czas wakacji nie był jałowy, aby Zarząd Dróg 

Powiatowych i Wydział Gospodarki Komunalnej mogły przygotować pewne analizy. Może 

się nasuwać pytanie po co to Stanowisko? Lecz jest to silniejszy mandat do tego, aby móc 

podejmować decyzje, prowadzić rozmowy, nie jest to akt prawa miejscowego. 

 

Radny Kaczmarek stwierdził, że w takim razie Stanowisko można traktować tylko jako 

upoważnienie Burmistrza do podejmowania rozmów? Nie wiążą się z tym żadne wydatki 

środków Publicznych. Rada Miejska dopiero po przedłożeniu stosownych dokumentów 

będzie podejmować wiążące decyzje? 

 

Przewodniczący Rady potwierdził słowa radnego. 

 

Radny Jędrasiak poinformował zebranych, że kolejne wspólne posiedzenie Komisji odbędzie 

się w dniu 4 lipca i może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany radny. Dopiero na 

Komisjach będzie opracowywana koncepcja.  

 

Radny Sitnicki stwierdził, że skoro dla Z-cy Burmistrza A. Ptaka kwestia powstania 

parkingów buforowych jest oczywista, to w ślad za przyjęciem Stanowiska warto dodać  

w nim, w celu rozwiania wątpliwości przedostatnie zdanie: „rozszerzenie strefy płatnego 
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parkowania nastąpić może po uprzednim oddaniu do użytku przez samorząd miejski 

bezpłatnych parkingów na terenie miasta”. Radny zgłosił to jako wniosek formalny. 

 

Radny Gorzeliński zapytał, czy pani Skarbnik ma już dane, o które prosił radny Klak? 

Wynika z nich, że wpływy z obecnej SPP wynoszą 110 000 zł. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że mówimy o przychodach, a nie o zysku, o którym 

wspomniał radny Żychlewicz. 

 

Radny Gorzeliński stwierdził zatem, że można mówić o ok. 400 000 zł przychodu  

z rozszerzonej strefy, jeżeli zostałyby stawki jakie są do tej pory i ludzie tak jak do tej pory by 

parkowali. Radny przychylił się do zdania radnego Kaczmarka, ponieważ jest to wstęp do 

dyskusji. Być może warto wpisać, to co wskazał radny Sitnicki posiłkując się chociaż jednym 

parkingiem. Można odczuć już pewną nutkę zbliżających się wyborów i co niektórzy powoli 

się wycofują, aby nie podejmować „dziwnych” decyzji, nie być zamieszanym w Stanowiska 

Rady. Radny zaapelował, aby nie bać się takich decyzji, ponieważ każdy z nas jadąc do 

centrum ma niechęć parkowania w Rynku. Ponieważ są utrudnienia bywa on cały 

zablokowany. Ponadto konieczne jest kupno karty w sklepie co również zniechęca. 

Oczywistym jest fakt, iż zainstalowanie parkometrów tylko na Rynku i Pl. Kościuszki byłoby 

zbyt drogim przedsięwzięciem, ale jeżeli takie zadanie byłoby kompleksowe i obejmowało 

ulice w ścisłym centrum, to jednak warto do tego podejść. Należy wykorzystać miesiące 

wakacyjne i mieć świadomość, że zapewne przed upływem kadencji nie uda się podjąć 

wiążące decyzje. Szczególnie, że część radnych jest zdania, aby SPP wprowadzić dopiero 

kiedy funkcjonować będzie Stare Targowisko. Radny wyraził pogląd, aby już na tej sesji 

Stanowisko uszczegółowić tak, aby pracownicy urzędu i starostwa mogli działać przez 

miesiące wakacyjne. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że aby pogodzić glosy wszystkich i zasygnalizować, ze 

ostateczna decyzja i tak będzie w rekach Rady Miejskiej proponuje się dokonać 

następującego końcowego zapisu: zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia Radzie 

Miejskiej ostatecznej wersji projektu w tym zakresie. Z-ca przypomniał, że ustawa wprost 

wskazuje kto podejmuje decyzje o drogach Publicznych. Zaapelował, aby nie bać się podjąć 

działań w tym temacie. 

 

Wiceprzewodniczący Klak odpowiedział radnemu Gorzelińskiemu na jak mniema aluzję 

skierowaną do klubu PiS, że się czegokolwiek boi. Jeżeli jest uzasadnienie, że określona 

liczba mieszkańców powiatu jest za tym, aby była płatna strefa parkowania w Rynku i ulicach 

bocznych, to klub PiS wręcz się naraża tych osobom nie biorąc udziału w głosowaniu przy 

zajęciu stanowiska odnośnie SPP. 

 

Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że mówi się, iż nie będzie głosowana uchwała 

dopóki nie będzie parkingów buforowych. Zaznaczył, że zawsze dotrzymywano słowa. 

Obojętnie jakie Stanowisko się podejmie, to nikt nie będzie głosował za uchwałą dopóki nie 

będzie alternatywy w parkingach. Jest to podstawa, nad treścią nie ma co dyskutować. 

Zadania budowy parkingu nawet nie ma w budżecie, może być wprowadzone we wrześniu. 

Naszym obowiązkiem jest przygotowywanie strategicznych rozwiązań. Nie można się bać i 

odkładać tego do kosza, tak żeby inni się martwili. Wiele rzeczy podejmowano, jak chociażby 

ul. Kaczyńskiego, która dzisiaj jest przez mieszkańców chwalona. Z Rynkiem i ul. Poznańską 

trzeba coś zrobić. Można nawet zrobić zamknięcie od ul. Łąkowej, ponieważ ruch z centrum 

trzeba wyprowadzić. Zatem pozwólmy pracować Komisjom Rady Miejskiej i Powiatu, 
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Burmistrzowi, Staroście, aby pracowali, przygotowali kolejne Stanowisko. Wówczas 

podejmiemy decyzje. 

 

Radny Jędrasiak poinformował, że zdanie, które radny Sitnicki chce umieścić w Stanowisku 

jest słuszne, ale dopiero w uchwale podejmowanej po opracowaniu tematu. W tym momencie 

jest to bezcelowe. 

 

Radny Dryjański stwierdził, że w tym momencie SPP jest obsługiwana przez 2 osoby. Zatem 

zapytał co się z nimi stanie po wprowadzeniu parkometrów?  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że tak daleko idąca dyskusja jest w tym momencie nie na 

miejscu. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, że są stanowiska radnego Sitnickiego o dokonanie 

zapisów i radnego Klaka wstrzymującego się od głosu. W związku z powyższym zaapelował, 

aby jednak przyjąć Stanowisko, które póki co nic nie znaczy, a dyskusja na tym etapie wnosi 

tyle co dyskusja nad podatkiem od psów. Burmistrz wypracowaną na Komisjach propozycję 

przedstawi później. 

 

Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Borkowski. 

 

Radny Sitnicki stwierdził, że skoro Stanowisko nic nie znaczy, to po co ma być? Wszyscy 

zgadzają się, że parkingi mają być, ale słowo parking nie może się pojawić? Zatem może 

podarujmy sobie to Stanowisko, niech Burmistrz działa tak jak do tej pory, przedstawi Radzie 

propozycję i Rada Miejska wówczas się wypowie. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że przez kilka lat nie udało się namówić władz Starostwa nawet 

pokazując różne argumenty „za” i „przeciw”. Dzisiaj jest pierwszy pozytywny sygnał, odbyły 

się spotkania. Tak naprawdę Stanowisko ma pokazać, że my jako radni jesteśmy 

zdeterminowani, aby poprawić funkcjonowanie parkowania mieszkańców, ułatwić im życie. 

Jak to będzie wyglądało nie wiadomo do końca, trudno jest odpowiedzieć na pytania 

zadawane w dniu dzisiejszym przez radnych. Wiemy na pewno, że muszą być miejsca 

buforowe, ale dzisiaj nie wydajemy nawet złotówki. Każdy kto chce, aby lepiej się 

funkcjonowało w naszym mieście powinien zagłosować. Dlatego, że nic innego z tego nie 

wyniknie. Będą prawdopodobnie przedstawione dwa warianty, jak to będzie miało wyglądać 

czyli, czy zakup urządzeń, czy ich najem. Chcemy mieć wsparcie Rady Miejskiej do dalszej 

pracy, przedstawienia potencjalnych wariantów. Główny cel polegał na wzmocnieniu osób 

przygotowujących materiały wskazaniu, że jest chęć ułatwienia życia mieszkańcom w 

mieście, a osobom mającym sklepy poprzez szybkie opróżnianie miejsc parkingowych, 

ulepszenie dojazdu i dokonanie zakupów. Zatem w tym momencie jeszcze nic nie 

rozstrzygamy. Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji w dniu 4 lipca br., radni mogą się 

aktywnie włączyć w prace i wnioskować. Proponujemy przyjęcie Stanowiska i włączenie się 

w prace nad opracowywanym dokumentem. Burmistrz zaznaczył, że nieważne, czy jest to 

początek, czy koniec kadencji, jeżeli chcemy coś zrobić nie traćmy czasu. Jeżeli ktoś uzna, że 

pomysł jest dobry, ale trzeba go odłożyć w czasie, to wykażemy zrozumienie, ale jest to 

pierwszy pozytywny od dłuższego czasu sygnał partnera z powiatu i trzeba to wykorzystać. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy wniosek formalny radnego Sitnickiego jest aktualny? 
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Radny Sitnicki wycofał wniosek formalny, podkreślił jednak, że nie jest dla niego zrozumiałe 

unikanie słowa parking. Dopisanie zdania do Stanowiska byłoby dla wszystkich 

zadawalające. Zatem w takiej treści, jaka jest w tym momencie radny stwierdził, że nie 

zagłosuje za Stanowiskiem. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie 

rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat 

za parkowanie w strefie. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy głosach 12 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się 

przyjęła Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania w 

Pleszewie oraz zmiany sposobu wnoszenia opłat za parkowanie w strefie. Radni Klak i 

Wasielewski nie brali udziału w głosowaniu. Stanowisko stanowi załącznik nr 29 protokołu. 

 

 

Do pkt 10 Interpelacje radnych. 

 

Radna Bandosz interpeluje w sprawie: 

- wycięcia 5-ciu topoli przy boisku szkolnym w Kowalewie, 

 

Radny Wasielewski interpeluje w sprawie: 

- wycięcia drzewa przy wjeździe do Ogrodu Jordanowskiego, 

 

Radny Sitnicki interpeluje w sprawie: 

- wybudowania fontanny na pleszewskim Rynku, 

 

Radny Grobys interpeluje w sprawach: 

- procedury składania wniosków w PUP w Pleszewie w przypadku ubiegania się  

o dofinansowanie przy zakładaniu działalności gospodarczej, 

 

Radny Jędrasiak interpeluje w sprawie: 

- oznaczenia dodatkowego ścieżki rowerowej na ul. Kaczyńskiego znakami poziomymi, 

 

Radny Kusiakiewicz interpeluje w sprawach: 

- zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy na śmieci na placach zabaw, w szczególności 

na osiedlu Wojska Polskiego, 

- zwiększenia przepustu wodnego na cieku Kobyłka pod drogą krajową nr 11, pomoże to 

wycofać sprzeciw właściciela cieku w toczącej się sprawie o uzyskanie pozwolenia na 

budowę zbiornika retencyjnego w Zielonej Łące, 

 

Radny Gorzeliński interpeluje w sprawie: 

- przynależności MiG Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. 

 

 

Do pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje.  
 

Burmistrz odpowiadając na interpelację radnej Bandosz i radnego Wasielewskiego 

poinformował, że to właściciele nieruchomości muszą złożyć stosowne wnioski o wycinkę 

drzew. Kolejno odpowiadając na interpelację radnego Sitnickiego zaznaczył, że całkowicie 

się z nią zgadza. Aczkolwiek przypomniał, że przy przebudowie Rynku zbiornik pod fontannę 
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był przygotowany. Niestety konserwator zabytków wydał negatywną decyzję. Spróbujemy 

podejść po raz drugi do tego tematu. Natomiast przy modernizacji Pl. Kościuszki udało nam 

się już taki zbiornik zamontować i być może uda nam się to wykorzystać, uruchomić ją w 

najbliższym czasie. Odnosząc się do interpelacji radnego Grobysa wyjaśnił, że problem jest 

dobrze znany. Odpowiadając na interpelację radnego Jędrasiaka poinformował, że nie 

powinno być problemów z dodatkowym oznakowaniem. Kolejno nawiązując do interpelacji 

radnego Kusiakiewicza w sprawie zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy na śmieci na 

placach zabaw wyjaśnił, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Natomiast w kwestii 

zwiększenia przepustu wodnego na cieku Kobyłka pod drogą krajową nr 11 zaznaczył, że w 

tym temacie muszą się odbyć rozmowy i konieczne jest skierowanie wniosku do GDDKiA. 

Zależy nam wszystkim na rozwiązaniu tego problemu, ponieważ są środki na modernizację 

dróg w Zielonej Łące, które już w roku ubiegłym przepadły. W tym przypadku nie możemy 

myśleć kategoriami jednej ulicy, tylko musimy mieć cały obszar Zielonej Łąki, gdzie ulice 

miały być wykonane w przeciągu 3-4 lat. Rozmowy będą podjęte. Na pozostałe interpelacje 

odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

 

Do pkt 10 Sprawy różne.   

 

Radny Żychlewicz w odpowiedzi radnemu Klakowi i Burmistrzowi uściślił swoją wypowiedź 

odnośnie absolutorium zaznaczył, że nie twierdził, iż przepłacano za inwestycje bo ich nie 

wymieniono. Stwierdzenie było ogólne, że skoro wpływają co roku pieniądze do UMiG, to 

trzeba je wydać na właściwe i dobrze funkcjonujące inwestycje, tanio wybudowane. Kolejno 

wspomniano, że kupcy, użytkownicy bezpośredni targowiska uważają, że inwestycja ta nie 

funkcjonuje dobrze. W tym momencie radny postanowił zabrać głos szerzej w sprawie 

targowiska. Otóż opracowanie jakie radni otrzymali z UMiG nie wychodzi naprzeciw 

wnioskom kupców w żadnym punkcie. Potwierdza się domniemanie, że z ludźmi w naszej 

gminie urząd się nie liczy. Ma być tak jak zaplanowano. Jeżeli komuś się nie podoba, to jego 

problem. Kupcy w odpowiedzi na urzędowe opracowanie przekazali bilety za opłaty targowe  

w innych miastach, które potwierdzają, że pleszewskie targowisko jest najdroższe w całej 

okolicy. Może się okazać, że będzie w dużej części niewykorzystane i problem będzie miał 

UMiG. Na koniec radny poruszył temat wycinki drzew. Podczas wichury w Pleszewie 

potwierdziły się zgłaszane obawy o zagrażające drzewa. Radny zgłaszał, że występujące 

sytuacje mogą być przestrogą i długo nie trzeba było czekać. Kilku ludzi w szpitalu, szkody 

materialne. Drzewa stare, grube w mieście, gdzie działa na nie zadymiona atmosfera bardziej 

chorują niż te poza zabudowaniami. W tym momencie radny poinformował, że dysponuje 

dokumentacją fotograficzną i przytoczył przykład drzewa rosnącego przy placu zabaw przy 

ZSP Nr 2. Radny ponowił apel o wycinkę grubych, wystających na jezdnię drzew  

i posadzenie młodych drzew. Jeżeli radny opozycyjny o coś wnioskuje, to zawsze ma 

odbijaną piłeczkę, zawsze są jakieś przeszkody, tymczasem za to płacimy, aby kłopoty 

rozwiązywać 

 

Radny Jędrasiak stwierdził, że ostatnio na terenach wiejskich działa się w temacie placów 

zabaw. Każdy z nich ma tablicę informacyjną tzw. regulamin. Na końcu jest zapis, że w razie 

uszkodzeń elementów urządzeń można dokonać zgłoszenia do administratora, warto zatem 

dopisać tam bezpośredni numer telefonu.  

 

Wiceprzewodniczący Grobys stwierdził, że poruszanie się po chodnikach i jezdniach również 

wymaga przestrzegania pewnych przepisów. Tymczasem w ostatnim czasie mieszkańcy są 

karani mandatami za złe przechodzenie i to w takich miejscach, gdzie praktycznie nie ma 

możliwości dobrego przejścia przez jezdnie. Na ul. Poznańskiej jedno przejście jest przy 
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Rynku, a drugie przy poczcie, zatem ktoś kto jest w połowie drogi ma być karany? 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa mógłby zając się tym tematem. Przepisy należy 

przestrzegać, ale na początek być może chociaż nie karać tych osób. Mamy monitoring, radni 

są znani i być może zostaną rozpoznani na monitoringu, że źle przechodzą przez przejście  

i zaczną mandaty do domu przychodzić. Z tym tematem trzeba cos zrobić. 

 

Radny Gorzeliński poruszył temat bezpieczeństwa i poruszania się, który również można 

skierować do Komisji Bezpieczeństwa Powiatu lub policji. Otóż w ciasnym przedmieściu jest 

problem parkowania w wąskich uliczkach. Pojazdy parkują zaraz przy zakręcie i jadąc z ul. 

Sienkiewicza w ul. Garncarską, czy kolejną nie można nawet wykonać tego manewru. Warto 

zwrócić na to uwagę. Na początku nie trzeba koniecznie karać parkujących, tylko ich 

upominać. Kolejno odnosząc się do absolutorium radny poinformował, że ze względów 

służbowych nie zdążył dojechać w odpowiednim czasie, dlatego chciałby głos zabrać teraz. 

Gdyby uczestniczył w dyskusji o absolutorium głosowałby „za” udzieleniem. W kwestiach 

budżetowych za 2013 r. wszelkie informacje i wątpliwości były wskazane na Komisji 

Rewizyjnej przez panią Skarbnik i rzeczywiście pewne kwestie są już realizowane w 2014 r. 

 

Radny Kaczmarek zapytał o zarządzenie dotyczące regulaminu tworzenia Budżetu 

Obywatelskiego w mieście. Otóż mówi się w nim o Zespole Opiniującym zadania, a do 30 

lipca trzeba przedłożyć swoje propozycje. Zatem kiedy będzie powołany skład Zespołu i kto 

będzie w niego wchodził? Czasu jest już mało. 

 

Z-ca Burmistrza A. Ptak odpowiadając na pytanie radnego Kaczmarka w sprawie Zespołu 

Opiniującego wyjaśnił, że kwestia jest jasna ponieważ dotyczy to głownie instytucji, do 

wszystkich wystąpimy o wytypowanie przedstawiciela. Dla organizacji pozarządowych 

będzie ogłoszenie w mediach. Jeżeli będzie więcej niż jeden przedstawiciel zrobimy 

losowanie. 

 

Burmistrz stwierdził, że pytania radnych są zasadne i zadziałamy w tych kwestiach. Następnie 

poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęły dwie decyzje, o które UMiG się starał. 

Pierwsza dotyczyła dotacji na „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla MiG Pleszew”, kwota 

85 000 zł. Druga dotyczy możliwości pozyskania środków na zakup samochodu do OSP  

w Kowalewie. Nie znamy jeszcze szczegółów tych umów, muszą one być podjęte w 

określonym czasie, zatem może się pojawić konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej w 

okresie wakacyjnym.  

 

Przewodniczący Rady złożył podziękowania za udział w sesji.  W związku z faktem, iż jest to 

ostatnia sesja RM przed wakacjami złożył wszystkim życzenia przyjemnych urlopów  

i wakacji, powrotu z nowymi silami w okresie przedwyborczym następnie po wyczerpaniu 

porządku zamknął obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokółowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Paulina Mielcarek                 Olgierd Wajsnis 
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