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Protokół nr XI2007 

z XI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 września  2007r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 

 

 

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 12
00 

, a zakończono o godz. 16
40

. 

 

 

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 XI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który stwierdził, 

że na sali znajduje się 17 radnych, czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. 

Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Stwierdził, że zgodnie z wolą i prośbą 

niektórych radnych oraz osób uczestniczących w obradach, przed przystąpieniem do 

omówienia porządku obrad chcieliby  przekazać podziękowania i życzenia M. Adamkowi i 

Cz. Skowrońskiemu, którzy  25 września obchodzili 10lecie objęcia funkcji Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew oraz Z – cy Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. 

Radny Kowcuń w imieniu radnych Klubu Lewicy i Towarzystwa Miłośników Pleszewa 

złożył życzenia i kwiaty M. Adamkowi i Cz. Skowrońskiemu. 

E. Karnicki oraz B. Malińska w imieniu członków Towarzystwa Miłośników złożyli życzenia 

i kwiaty M. Adamkowi i Cz. Skowrońskiemu. 

Przewodniczący Rady omówił porządek obrad. Zaproponował zdjęcie z porządku obrad 

uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Pleszewie przy 

Rynku 24. Z wnioskiem o zdjęcie powyższej uchwały wystąpił Przewodniczący Osiedla nr 5 

oraz radni części klubów, którzy uważają, że sprawa ta wymaga głębszego przeanalizowania. 

Radny Kaczmarek nie rozumie  propozycji zdjęcia  tego punktu z porządku obrad. Radni maja 

zająć się ta sprawą i wyrazić opinię albo pozytywną albo negatywną. Rozumie, że chodzi o to 

aby zablokować i nie dać mieszkańcom Pleszewa wyboru, czy chcą iść do salonu, czy do 

dyskoteki, czy do restauracji, czy do Kościoła. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję zdjęcia z porządku obrad pkt 9 lit. 

„i” tj. wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w Pleszewie przy Rynku 24. 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 3 przeciw, 3 wstrzymujących się 

wniosek przyjęła. 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XLIII/319/2006 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
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przestrzennego Gminy Pleszew – dla części wsi Kuczków, Sowina i Janków. Zmiana tej 

uchwały umożliwi prowadzenie prac planistycznych odrębnie dla każdego obrębu. Uchwała 

ta znalazłaby się w pkt. 9 lit „i”.  

Rada Miejska jednogłośnie (17 za) wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/319/2006 rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 

września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew – dla części wsi Kuczków, Sowina i 

Janków. Tym samym porządek obrad XI sesji przedstawia się następująco: 

 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokółu Nr IX/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. i Nr X/2007 z dnia  

12 września 2007r. 

4. Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2007r. 

6. Informacje komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2007r. 

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  
8. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007r. oraz informacja o realizacji 

zadań majątkowych do dnia 15 września  2007r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. przyjęcia zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów 

nabycia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości nie zabudowanych 

położonych w Marszewie, 

b. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

c. zmiany uchwały nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 

2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami w miejscowości  Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”,  

d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, 

e. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r., 

f. procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Pleszew i szczegółowości 

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowi, 

g. zmiany uchwały nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 

2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew, 

h. zmiany uchwały nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 

2007r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, 

i. zmiany uchwały nr XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 14 

września 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew dla części wsi 

Kuczków, Sowina i Janków. 

j. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia „Wspólnie dla 

Przyszłości”,  

k. udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, 

l. zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej, 



 3 

m. zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 

stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok, 

n. zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 

stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2007rok. 

  

10. Wyrażenie opinii w sprawie celowości realizacji budowy dróg dojazdowych do pól  

i dofinansowania ze środków FOGR,  

11. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę. 

12. Informacja o zaawansowaniu prac przy budowie zbiornika retencyjnego w 

Łaszewie. 

13. Interpelacje radnych. 

14. Odpowiedzi na interpelacje.  

15. Sprawy różne.   

  

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr IX/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. i Nr X/2007 z dnia  12 

września 2007r. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła protokół Nr IX/2007 z dnia 21 czerwca 2007r. 

oraz protokół nr X/2007 z dnia 12 września 2007r. 

 

 

Do pkt 4 Informacja o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła informację o wydanych zarządzeniach i ich 

realizacji. 

 

 

Do pkt  5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2007r. 

 

 

Radny Hasiński prosi o przybliżenie realizacji uchwały nr IX/62/2007 z dnia 21 czerwca 

2007r. 

 

J. Ciupa wyjaśniła, że są złożone dwa wnioski o udzielenie kredytu. 2 wnioski są w trakcie 

przygotowania i najprawdopodobniej jutro zostaną złożone w banku. 

 

Radny Hasiński pyta jakich inwestycji dotyczą te wnioski. 

 

Skarbnik stwierdziła, że musiałaby to sprawdzić. Udzieli odpowiedzi radnemu w trakcie 

przerwy. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 

podjętych w II kw. 2007r. 
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Do pkt 6 Informacje komisji Rady Miejskiej o działalności w I półroczu 2007r. 

 

Radny Borkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił 

sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2007r., które stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

 

Radny Borkowski w imieniu radnego Nawrockiego Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia, który jest 

nieobecny na sesji przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2007r. 

sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 protokołu. 

 

Radny Kowcuń Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przedstawił 

sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2007r., które stanowi załącznik nr 8 protokołu. 

 

Radna Tymecka Przewodnicząca Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła 

sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2007r., które stanowi załącznik nr 9 protokołu. 

 

Radny Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy 

komisji za I półrocze 2007r., które stanowi załącznik nr 10 protokołu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji komisji Rady Miejskiej o działalności 

w I półroczu 2007r. 

 

 

Do pkt 7 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

Radny Klak stwierdził, że w tabeli nr 4 gdzie jest zestawienie informacji o zrealizowanych 

przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 

2004-2006, w kolumnie nr 3 jest okres realizacji tych przedsięwzięć. W pkt 6 tabeli w 

kolumnie 3 pisze, że okres realizacji wynosi 2003-2006, a kolumnie 5 pisze, że planowana 

realizacja jest do roku 2010. Uważa, że w kolumnie okres realizacji powinien być poprawiony 

na lata 2003-2010. Taka sama sytuacja dotyczy pkt 10 tabeli. 

 

Radny Hasiński stwierdził, że jest napisane, że przyjęciem przygotowania i przyjęciem Planu 

Gospodarki Odpadami jest rok realizacji  2005r., a opis podjętych działań obejmuje lata 2005-

2006 i przyszłe terminy. Brakuje mu daty stworzenia ewidencji zawartych umów. Uważa, ze 

data taka powinna być podana. 

 

G. Knappe odnosząc się do wypowiedzi radnego Klaka zaproponował aby pozostawić rok 

realizacji 2003-2006 gdyż tak jest w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. W ostatniej 

kolumnie informacyjnie podano do kiedy planuje się dane zadanie zrealizować. Proponuje 

wykreślenie zdania „Planowana realizacja do roku 2010”. Odnosząc się do wypowiedzi 

radnego Hasińskiego poinformował, że zostało wydane zarządzenie burmistrza, które mówi o 

tym jakie warunki muszą spełnić firmy aby móc odbierać i transportować odpady. Następnym 

krokiem będzie zmiana umów przez tych przewoźników, którzy muszą się dostosować do 

regulaminu utrzymania czystości. Będą również musieli dostosować  warunki swojej pracy do 

zarządzenia, które burmistrz wydał. Wg niego koniec przyszłego roku jest realną datą na 

powstanie rejestru umów. 

 

Radny Hasiński odnosząc się do tabeli nr 3 Karta składowiska odpadów stwierdził, że pisze 

się w niej, że całkowita pojemność wynosi 217334mg natomiast pojemność zapełniona 
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192551mg. Oznacza to, że wysypisko odpadów jest na wyczerpaniu. Niedawno była 

realizowana dużym kosztem inwestycja urządzania wysypiska. Przez niefrasobliwość zostało 

ono bardzo szybko wypełnione. Na str 3 pisze, że odpady komunalne nie podlegają 

poszczególnym procesom odzysku. Zdanie to jest odpowiedzią na pytanie dlaczego 

wysypisko tak wcześnie się zapełniło. Jest to brak odpowiedzialności i myślenia 

przyszłościowego. Zaniechano segregacji, odzysku. Ustawiono wprawdzie na ulicach 

pojemniki do selektywnej zbiórki, a później i tak wszystko wysypywano. Później jeździł 

ciągnik gąsienicowy i wszystko ubijał. Żadnej dalszej perspektywy w sprawozdaniu nie ma. 

 

Burmistrz nie zgadza się z tym, że nie było segregacji. Są dokumenty, które posiada PK 

potwierdzające ile materiału zebrano, sprzedano i odzyskano. Te dane są zawarte w tym 

sprawozdaniu. Podjęto działania, których efektem była wizyta w ubiegłym tygodniu w 

Zakładzie Oczyszczania w Krotoszynie. Zakład ten posiada urządzenia do odzyskiwania ze 

składowanych odpadów wiele składników. Prezes PK i Kierowni8k wydziału GK mają  

sprawdzić z jakimi kosztami wiąże się zakup takiego urządzenia. Będzie propozycja ujęcia w 

budżecie na przyszły rok zakupu urządzeń, które jeszcze w większym stopniu niż do tej pory 

pozwolą  na odzyskiwanie odpadów. 

 

G. Knappe stwierdził, że  zbiórka selektywna ujęta jest w tabeli nr 5.  Ukazane jest ile 

wyselekcjonowanych odpadów zebrano w roku 2004,2005,2006. Odzysk dotyczy odpadów 

zebranych zmieszanych komunalnych i odzyskanych. 

 

Radny Hasiński nie zgadza się z tym, że była wystarczająca troska o wysypisko. Uważa, że 

ilość odzyskiwanych odpadów jest niewystarczająca Wysypisko niefrasobliwie zostało 

zapełnione odpadami, które nie powinny tam były trafić. Powinny  być  wyselekcjonowane. 

Myślenie o tym, żeby coś z tym zrobić w momencie kiedy wysypisko jest prawie zapełnione 

jest zdecydowanie za późne. 

 

Przewodniczący Rady prosi o przybliżenie pkt 5.1 i pkt 5.2 tabeli. 

 

G. Knappe stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie określić kwoty rekultywacji 

składowiska. Nie ma na dzień dzisiejszej takiej potrzeby. W następnym sprawozdaniu, jeśli 

taka potrzeba  wystąpi kwota zostanie umieszczona. W pkt  5.1 umieszczono szacunkową 

kwotę zakupu urządzeń, o których mówił burmistrz. Będzie wnioskował o umieszczenie tej 

kwoty w budżecie. 

 

Burmistrz odnosząc się do pkt 5.2 przypomniał, że w momencie budowania wysypiska 

pozyskano środki min. z Banku Światowego przy niewielkim współudziale gmin.  Był zapis, 

że w przypadku rekultywacji wysypiska gminy będą uczestniczyć w jej kosztach 

proporcjonalnie do  składowanych przez nie odpadów. 

 

G. Knappe  stwierdził, że rekultywacja wysypiska wiąże się z jego monitoringiem. Po 

zamknięciu wysypiska monitoring będzie musiał być prowadzony przez następne 30 lat. 

 

Radny Żychlewicz  pyta czy nie należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem  w Pleszewie 

systemu stosowania opakowań papierowych i płóciennych. Z tego co wie, to jest to już 

stosowane w innych miastach. 

 

Radny Hasiński  wnioskuje o przedstawienie perspektywy uwzględniającej do kiedy  

wysypisko będzie otwarte i co się zamierza na przyszłość. 
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Przewodniczący Rady  stwierdził, że burmistrz z pewnością przygotuje taką informację  

i przedstawi wszystkim radnym. 

 

Do pkt 8 Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007r. oraz informacja o realizacji 

zadań majątkowych do dnia 15 września  2007r. 

 

J. Ciupa prosi o naniesienie następujących poprawek w Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu MiG Pleszew za I półrocze  2007 roku: na str. 19 jest zdanie „Łącznie zaległości z 

w/w tytułów wynosiły na koniec 2007r.” a powinno być na I półrocze 2007. Na str. 44 w 

Rozdz.85219 napisano, że realizacja wydatków wynosiła 731.730,43zł., a powinno być 

731.730,76zł. Na str. 65 w dochodach pisze, że plan i wykonanie zadań zleconych 

przedstawia tabela nr 7, a powinno być, że tabela nr 8. W wydatkach pisze, że plan wydatków 

i wykonanie przedstawia tabela nr 8, a powinno być, że tabela nr 9. Na str. 5 w kolumnie 

wykonanie planu jest  minus, a nie powinno go być. 

 

Radny Grobys stwierdził, że na str. 50 jest następujący zapis „ W I półroczu zaplanowano 

przychody w wysokości 11.843.317zł” Wg niego powinno być, że w 2007r. zaplanowano te 

przychody. 

 

J. Ciupa zgadza się z uwagą radnego Grobysa. 

 

Radny Klak stwierdził, że w niektórych paragrafach było wysokie wykonanie w porównaniu 

do planu. Na str. 7 w dziale 756 podatek od czynności cywilnoprawnych plan był 32.000zł., 

 a wykonanie na I półrocze 167.334zł. czyli 522,92% planu rocznego. W dziale 756 w 

rozdziale 75618, § 0490 plan wynosi 30.350,00zł., a wykonanie 69.883,95zł. czyli 230,26% 

planu rocznego.  W dziale 758, rozdział 75814, § 0970 plan na rok wynosi 2.700zł, 

wykonanie na I półrocze 146.977,95zł czyli 5443,63% planu rocznego. Dział 801, rozdział 

80101, § 0970 plan wynosił 3.600zł, wykonanie na I półrocze wynosiło ponad 4.000zł czyli 

111,18% planu rocznego. W rozdziale 80195, § 0830 plan wynosił 25.850zł., a wykonanie na 

I półrocze ponad 44 tys. zł czyli 170,48%. Wyjaśnienia dotyczące tak dużego wykonania w I 

półroczy znajdują się w opisie informacji. W ten sposób dochody zostały zwiększone od tych, 

które zostały zaplanowane na I półrocze o ok. 350.000zł. Odnosząc się do wydatków w 

rozdziale 801, dział 80195, § 4010, 4110, 4120 stwierdził, że dotyczą one tworzenia 

zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych , co można wyczytać w opisie. Jeżeli ten 

rozdział dotyczy tylko tworzenia zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych, to pyta skąd 

wynagrodzenia osobowe pracowników 91.800zł., składki na ubezpieczenia społeczne 

17.990zł, składki na fundusz pracy 2450zł Takie stwierdzenie zostało zapisane na str. 43, że 

rozdział 80195 jest to pozostała działalność związana z tworzeniem zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów. Te wszystkie kwoty będą miały odniesienie 

w uchwale w sprawie zmiany budżetu. 

 

Radny Grobys stwierdził, że w informacji z wykonania budżetu za I półrocze niektóre 

wskaźniki wykonania są bardzo dobre, co zauważył radny Klak. Wykonanie zadań 

inwestycyjnych jest tylko na poziomie 8, 6 %. Wykonanie dochodów i wydatków wpływa na 

inne wskaźniki. Planowaliśmy deficyt a mamy nadwyżkę. Zadania inwestycyjne z pewnością 

nie będą wykonane w 100% na koniec roku. Pyta kto jest odpowiedzialny, za to że w 

budżecie są przyjmowane zadanie z nieprzygotowaną dokumentacją. Uważa, że wykonanie 

dochodów  może być spowodowane faktem, że część podatników płaci podatek jednorazowo. 

W II półroczu może się okazać, że nie będzie nadwykonania a jedynie wykonanie planu 
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dochodów. Wnioskuje o szczególną staranność w ściąganiu należności. Następnie przedstawił 

ocenę  wykonania budżetu za I półrocze Komisji Rewizyjnej, która stanowi załącznik nr 11 

protokołu. 

 

Radny Kaczmarek stwierdził, że na str 5 informacji w pozycji dodatkowe wynagrodzenia 

roczne jest wykonanie 90%.  Zostało ok. 140.000zł. Proponuje aby te środki przeznaczyć na 

wypłatę dodatku za wychowawstwo przedszkolanką. Na str 45 w wydatkach ośrodka pomocy 

społecznej jest pozycja prowizje bankowe. Z tego co wie, to została podpisana przez UMiG 

umowa z Bankiem Spółdzielczym, która nakłada obowiązek płacenia prowizji bankowej. 

Zastanawia się czy wydatek ten nie powinien być ujęty w § 58212 świadczenia rodzinne, a 

jeżeli prowizja ta jest płacona z pieniędzy opieki społecznej, to czy nie warto płacić jej ze 

świadczeń rodzinnych skoro są to pieniądze od wojewody. Na str 74 dział 851 jest rozdział 

85413. Wydaje mu się, że skoro jest rozdział 851, to rozdział powinien być 85113. §2830 jest 

w ogóle nie wypełniony. 

 

Radny Klak odnosząc się do wypowiedzi radnego Grobysa stwierdził, że mówiąc o tym, że 

niektóre osoby płaca podatek przed czasem miał na myśli podatek od nieruchomości i 

ewentualnie podatek rolny i od środków transportu. Te wszystkie uwagi o znacznym wzroście 

dochodów w I półroczu w poszczególnych rozdziałach, które wykazałem są na kwotę 

340.000zł i wcale nie są związane z podatkami, które ściąga bezpośrednio UMiG. Pochodzą 

one z podatków zewnętrznych tj. od czynności cywilno prawnych i innych lokalnych opłat. 

 

Radny Hasiński stwierdzi, że chciałby wzmocnić głos radnego Grobysa dotyczący nie 

przygotowania inwestycji lub złego przygotowania inwestycji. Jako przykład podał ul. 

Wierzbową i ul. Gdańską. Pyta jaki jest termin realizacji inwestycji na ul. Wierzbowej dla 

wykonawców. W dzisiejszym projekcie budżetu jest propozycja zdjęcia tego zadania. 

 

Z – ca Burmistrza A. Ptak odnosząc się do wypowiedzi radnego Kaczmarka stwierdził, że 

podziela troskę radnego nie tylko o przedszkolanki ale również o nauczycieli i innych 

pracowników oświaty jak również pracowników administracyjnych. Troską było podjecie 

uchwały o dodatku za wychowawstwo dla przedszkolanek. Zdecydowana większa część 

samorządów w ogóle nie wnosiła poprawek do regulaminów wynagradzania nauczycieli. Po  

uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zdecydowano o wypłacie dodatku od września. 

Stwierdził, że rzeczywiście są oszczędności związane z wypłatami wynagrodzeń rocznych ale 

prosi aby zwrócić uwagę na fakt, że zostały utworzone dodatkowe oddziały przedszkolne. 

Poniesiono koszty adaptacji niektórych nieruchomości, zwiększono zatrudnienie. Ponadto nie 

doszacowano kwoty jaką MiG powinno przekazać  na społeczne gimnazjum działające przy 

OHP. Proponuje aby dodatek za wychowawstwo był wypłacany od września tak jak to 

wcześniej ustalono. 

 

J. Ciupa odnosząc się do wypowiedzi radnego Kaczmarka w sprawie kosztów prowizji 

uważa, że uwaga jest jak najbardziej słuszna ale propozycje planu przedstawia jednostka 

organizacyjna, w tym przypadku MGOPS. Po dzisiejszej sesji wystąpi z propozycją 

przesunięcia wydatków w tym rozdziale. Odnosząc się do kolejnej sprawy stwierdziła, że są 3 

kolumny. W pierwszej kolumnie jest dział 851. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie materiały, które są dostarczane radnym 

powinny być starannie przygotowane i autoryzowane aby burmistrz mógł później wyciągać 

konsekwencje wobec osób przygotowujących te materiały. 
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Na sali znajduje się 16 radnych. Wyszedł radny Sitnicki 

 

Radny Klak prosi o wyjaśnienia dotyczące 3 paragrafów w dziale 801, rozdziale 80195, o 

których wcześniej mówił. 

 

J. Ciupa stwierdziła, że zgodnie z opisem jaki otrzymała od BOSS dotyczącym tego rozdziału 

wydatki dotyczą  odpisu dla emerytów i rencistów a także 1% nagród dla nauczycieli, które są 

wypłacane w III i IV kwartale. Zgadza się z tym, że wydatki te w opisie powinny być bardziej 

szczegółowo opisane. 

 

Radny Klak przypomniał, że skarbnik mówiła, iż jest 1% nagród niezaliczanych do funduszu 

wynagrodzeń z czym się zgadza. Odnosząc się do paragrafu 4010, 4110, 4120 na łączną 

kwotę 110.000zł. Pyta co to są za wynagrodzenia i dla kogo. 

 

J. Ciupa stwierdziła, że w tym rozdziale planowany jest 1% odpis na wynagrodzenia dla 

nauczycieli z całego działu oświaty. 

 

 Na sali znajduje się 15 radnych. Nie ma radnego Borkowskiego. 

 

Radny Klak stwierdził, że z tego co mówi skarbnik wynika, że łączne wynagrodzenia w 

oświacie wynoszą  11 mln. zł. 

 

I. Sobisiak odpowiadając radnemu Hasińskiemu w sprawie ul. Wierzbowej poinformowała, że 

termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2007r. 

 

Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła Informację o przebiegu wykonania budżetu 

MiG Pleszew za I półrocze 2007r. oraz informację o realizacji zadań majątkowych do dnia 15 

września  2007r. 

 

 

Do pkt 9 Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a. przyjęcia zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów nabycia 

do zasobów mienia komunalnego nieruchomości nie zabudowanych położonych w 

Marszewie, 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zobowiązania 

finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów nabycia do zasobów mienia 

komunalnego nieruchomości nie zabudowanych położonych w Marszewie, 

 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XI/69/2007  w sprawie przyjęcia 

zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 na pokrycie kosztów nabycia do zasobów 

mienia komunalnego nieruchomości nie zabudowanych położonych w Maszewie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 12 protokołu. 
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b. powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników, 

 

Radny Grobys pyta czy powołanie  takiego zespołu jest konieczne skoro ilość chętnych 

kandydatów jest mniejsza od zapotrzebowania. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że istnieje ustawowy obowiązek powołania takiego zespołu. 

 

Radny Kowcuń w skład zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników zgłosił 

radnego Woźnego, radnego Wajsnisa, radnego Borkowskiego. 

 

Radny Woźny w skład zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników zgłosił 

radnego Jędrasiaka. 

 

Radni zgłoszeni w  skład zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników 

wyrazili zgodę. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania zespołu do 

przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XI/70/2007  w sprawie powołania 

zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. Uchwała stanowi załącznik nr 

13 do protokołu. 

 

 

c. zmiany uchwały nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w 

sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości  

Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”,  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości  Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I 

i IIa”,  

 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę 

nr XI/71/2007 w sprawie  zmiany uchwały nr VI/35/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 

22 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 

miejscowości  Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”. Uchwała stanowi załącznik nr 14 

protokołu. 
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d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu, 

 

Na sali znajduje się 16 radnych. Wrócił radny Borkowski. 

 

Burmistrz wniósł autopoprawkę w powyższym projekcie uchwały, która polega na zmianie 

nazwy szkoły z „Zespół Szkół Rolniczych w Marszewie” na „Zespół Szkół Rolniczego 

Centrum Kształcenia ustawicznego w Marszewie”. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,  

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła uchwałę 

nr XI/72/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała 

stanowi załącznik nr 15 protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 min przerwy. 

 

 

 

e. zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 2007r., 

 

Radny Kuberka wnioskuje o wprowadzenie do kuchni  szkół i przedszkoli wody 

butelkowanej do czasu wybudowania stacji uzdatniania wody. 

 

Radny Klak przypomniał, że mówił już o znacznym przekroczeniu planowanych dochodów w 

I półroczu 2007r. Teraz chciałby się odnieść do 3 pozycji. Jeżeli w I półroczu było większe 

wykonanie niż za cały rok, to w dzisiejszych zmianach budżetowych nie mogą  być kwoty 

niższe niż były wykonane za I półrocze 2007r. Na str 2 dochodów dział 801, rozdział 80101, 

paragraf 0970 plan przed zmianami wynosi 3.600zł, zmiana 4.000zł, a w wykonaniu za I 

półroczy 4.002,43zł. Rozdział 80195 „pozostała działalność” plan 50.496zł., zmiana 1810zł., 

w sprawozdaniu z wykonania jest kwota 67.395zł., a na dzień dzisiejszy mamy uchwalić 

52.306zł. Przypomniał, że mówił już o znacznym zwiększeniu wpływów na dożywianie 

dzieci w szkołach, gdzie plan na I półrocze wynosił 25.850zł (str. 8 wykonani budżetu) czyli 

170%. W dzisiejszej uchwale budżetowej w ogóle takiego paragrafu nie może znaleźć. 

 

J. Ciupa wyjaśniła, że w dziale oświaty, w § 0907 jest zwiększenie o 400zł., a faktyczne 

wykonanie z opisu do wykonania z budżetu wynosi 4.002,43zł. Zaokrągliła to do pełnych 

dziesiątek dlatego też nie ma tych 2,43zł. W rozdziale 80195 – pozostała działalność mimo 

zwiększenia wpływów z tytułu różnych usług. BOSS nie wystąpiło o zwiększenie tego 

dochodu. Zwiększenie tylko tam zostało wykazane gdzie jest zwiększenie, a gdzie nie było 

planu. Pyta czy tą poprawkę nanieść dzisiaj czy na następnej sesji. 

 

Radny Klak stwierdził, że można to zrobić na następnej sesji. 

 

Burmistrz odnosząc się do wniosku radnego Kuberki proponuje go w ogóle nie rozpatrywać 

gdyż zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i zmian w budżecie nie spełnia on wymagań 

formalnych. Radny Kuberka powinien określić kwotę jak również wskazać z jakiej pozycji ją  

zdjąć. Ponadto środki, które są przeznaczone w budżecie dla szkół i przedszkoli są 

wystarczające. Dyrektorzy placówek sami mogą decydować o zakupie wody z własnych 

środków. Jest tylko jedno przedszkole, w którym kupowana jest woda butelkowana. 
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Radny Żychlewicz uważa, że pieniądze są za małe i dlatego proponuje dołożyć 150.000zł na 

dożywianie dzieci z rezerwy budżetowej. 

 

Burmistrz stwierdził, że środki, które są przeznaczone na utrzymania szkół i przedszkoli w 

całości są wystarczające. Do tej pory żaden dyrektor nie wnioskował o ich zwiększenie.  

 

Radny Kuberka podtrzymuje swój wniosek. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że żaden wniosek o zwiększenie środków na utrzymanie 

szkół i przedszkoli nie wpłynął w związku z czym trudno ocenić czy takie wsparcie jest 

rzeczywiście potrzebne. 

 

A. Ptak Z – ca Burmistrza przypomniał, że każde przedszkole posiada rachunek 

dochodów własnych. Są to kwoty dosyć pokaźne i jeżeli dany dyrektor uzna, że są takie 

potrzeby, to ramach posiadanego budżetu może je załatwić. 

 

Radny Kuberka rozumie, ze dyrektorzy przedszkoli posiadają środki na zakup wody 

butelkowanej tylko nie widzą potrzeby takiego zakupu. 

 

A. Ptak Z – ca Burmistrza stwierdził, że placówki posiadają rachunek dochodów własnych i 

dysponują tymi środkami. 

 

Radny Hasiński proponuje aby sprawdzić czy rzeczywiście jest zagrożenie dla tych dzieci. 

Jeśli się okaże, że jest, to należy zobowiązać dyrektorów do zakupu wody. Jeśli się okaże, że 

nie mają pieniędzy, to wówczas będzie należało je znaleźć. Nie może być tak, że dyrektorzy 

nie kupują bo nie mają, a siedzą cicho bo się boją.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z rezerwy budżetowej kwoty 

150.000zł z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty dożywiania dzieci. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 2 głosach za, 5 wstrzymujących się, 9 przeciw 

wniosek odrzuciła. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja, o której mówił radny Hasiński zostanie 

przedstawiona na najbliższej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budżetu i w 

budżecie Miasta i Gminy na 2007r. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 2 przeciw, 1 wstrzymującym się 

przyjęła uchwałę nr XI/73/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i Gminy na 

2007r. Uchwała stanowi załącznik nr 16 protokołu. 

 

 

f. procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Pleszew i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowi, 

 

Burmistrz wniósł autopoprawkę polegająca na skreśleniu w § 10 pkt 4. 
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Radny Grobys wnioskuje o zmianę zapisu  § 4 pkt 4  na stwierdzenie „w zakresie zadań 

bieżących, inwestycyjnych i remontowych do projektu budżetu” oraz dodać zdanie „wartość 

zadań inwestycyjnych i remontowych należy przyjąć na podstawie dokumentacji technicznej. 

 § 8 pkt 2  ppkt 2 zamienić na wyrażenie „ w zakresie wydatków – omówienie wydatków 

bieżących oraz majątkowych i remontowych poszczególnych rozdziałach klasyfikacji 

budżetowej ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań”. 

 

Burmistrz stwierdził, że w klasyfikacji dotyczącej tych zadań mówi się wyłącznie o zadaniach 

bieżących i inwestycyjnych. 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że podjęcie tej uchwały tłumaczy się potrzebą  dostosowania 

procedury do faktycznie wykonywanych czynności. Zastanawia się czy wg dotychczasowych 

procedur, nie były one stosowane, czy chodzi o to aby burmistrz nie brał odpowiedzialności 

za konstruowanie projektu budżetu. Proponuje w  z § 7 wykreślić słowa: „w oparciu o 

materiały o których mowa w  § 6”. W  § 8 dopisać, że burmistrz ponosi  pełną 

odpowiedzialność za przedstawiany Radzie projekt budżetu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 min przerwy. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Pleszew i szczegółowości materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowi, celem dopracowania i 

przedstawienia na następnej sesji. 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 3 wstrzymujących się wniosek 

przyjęła. 

 

 

 

g. zmiany uchwały nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w 

sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 

VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (16za) podjęła uchwałę nr XI/74/2007 w sprawie zmiany uchwały 

nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie 

Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 17  protokołu. 

 

 

h. zmiany uchwały nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w 

sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości, 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (16za) podjęła uchwałę nr XI/75/2007 w sprawie zmiany uchwały 

nr VIII/48/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień 

przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 18 protokołu. 

 

Na sali znajduje się 15 radnych. Wyszedł radny Borkowski. 

 

i. zmiany uchwały nr XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 14 września 

2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pleszew dla części wsi Kuczków, Sowina i Janków. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 

XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 14 września 2006 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pleszew dla części wsi Kuczków, Sowina i Janków 

 

Rada Miejska jednogłośnie ( 15 za) podjęła uchwałę nr XI/76/2007 w sprawie zmiany 

uchwały nr XLIII/319/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie  z dnia 14 września 2006 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pleszew dla części wsi Kuczków, Sowina i Janków. Uchwała stanowi załącznik nr 19 

protokołu. 

 

 

j. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”,  

 

A. Liskowski przedstawił informację dotyczącą powstania i działalności Stowarzyszenia. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie widać ścieżek przechodzących przez miasto. 

 

Burmistrz stwierdził, że przebieg ścieżek nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. Ścieżki, które 

są, uwzględniają połączenie z innymi gminami. W chwili obecnej trwają negocjacje z 

wykonawcami, którzy będą opracowywać dokumentację.  Stwierdził, że jeżeli są uwagi co do 

przebiegu ścieżek, to będzie je można przedstawić na spotkaniu, które zostanie w najbliższym 

czasie w tej sprawie zorganizowane. 

 

Radny Hasiński pyta czy członkami wspierającymi zostaną również inne gminy. 

 

Burmistrz stwierdził, że podobne uchwały podejmą wszystkie gminy. 

 

Radny Żychlewicz pyta czy jeżeli MiG Pleszew nie spełni warunków realizacji tych zadań, to 

czy zapłata kwoty poręczenia nastąpi z budżetu gminy zgodnie z § 2 projektu uchwały w 

sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia. 

 

Burmistrz poinformował, że na kwotę 730.000zł., na dzień dzisiejszy są dwa poręczenia, 

mianowicie jego i S. Spychaja wójta gminy Czermin, który jest wiceprezesem 

stowarzyszenia. Wszystkie gminy muszą wykonać swoje zadania, zapłacić i wystąpić o zwrot 

płatności. 
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Radna Tymecka stwierdziła, że w 2002r. Klub Edukacyjny 4-H oznakował ścieżkę rowerową 

prowadząca z Brzezia do Chorzewa. Można by ją było połączyć z Plantami.  Istnieje pełna 

dokumentacja  na tą ścieżkę. 

 

Przewodniczący Rady proponuje aby radna Tymecka zgłosiła się do władz Stowarzyszenia w 

tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i 

Gminy Pleszew do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”,  

 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła uchwałę 

nr XI/77/2007 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu. 

 

 

k. udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, 

 

Przewodniczący Rady zauważył, że w dzisiejszym budżecie została przyjęta kwota 40.000zł  

z przeznaczeniem na ścieżki rowerowe. 

 

Burmistrz stwierdził, że na ścieżki rowerowe jest wyodrębniona kwota 183.000zł dla 

wszystkich gmin. Gmina Pleszew planuje powstanie 23 km ścieżek dlatego też musi dołożyć 

własne środki na dokumentację  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia dla 

Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, 

 

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła uchwałę 

nr XI/78/2007 w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla 

Przyszłości”. Uchwała stanowi załącznik nr 21 protokołu. 

 

 

l. zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 

zasad polityki czynszowej, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej, 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XI/79/2007 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXIV/281/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  

29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad 

polityki czynszowej. Uchwała stanowi załącznik nr 22 protokołu. 
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m. zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. 

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2007rok, 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok, 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XI/80/2007 w sprawie zmiany uchwały 

Nr IV/23/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok. Uchwała 

stanowi załącznik nr 23 protokołu. 

 

 

n. zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok. 

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła uchwałę nr XI/81/2007 w zmiany uchwały  

Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007rok. Uchwała stanowi załącznik nr  

24 protokołu. 

 

 

Do pkt 10 Wyrażenie opinii w sprawie celowości realizacji budowy dróg dojazdowych do 

pól i dofinansowania ze środków FOGR.  

 

Rada Miejska jednogłośnie (15za) podjęła opinię w sprawie celowości realizacji budowy dróg 

dojazdowych do pól i dofinansowania ze środków FOGR. Opinia stanowi załącznik nr 25 

protokołu. 

 

 

Do pkt 11 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę. 

 

Na sali znajduje się 13 radnych. Wyszedł radny Klak i radny Kowcuń. 

 

J. Rowecki prezes PK przedstawił informację dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców MiG Pleszew, która stanowi załącznik nr 26 protokołu. 

 

I. Sobisiak  stwierdziła, że  budowa stacji uzdatniania wody jest prowadzona zgodnie z 

przyjętym harmonogramem robót i podpisaną umową z wykonawcą oraz z ich deklaracją 

dotyczącą zakończenia robót do dnia 20 grudnia 2007r. Do dnia dzisiejszego wykonano 

budynek stacji w stanie surowym zamkniętym bez konstrukcji dachu. Zostało wstawionych 7 

filtrów, wieża alienacyjna  oraz zbiornik do płukania filtrów. Obecnie trwają prace związane z 

konstrukcją  dachu. W 50% wykonano ocieplenie budynku, osadzenie stolarki okiennej i 

pierwsze  posadzki gdzie można przystąpić do montażu rurociągu i instalacji elektrycznej. 
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Wykonano ogrodzenie zewnętrzne z doprowadzeniem energii elektrycznej. Wykonano 

oświetlenie zewnętrzne. Została zakończona budowa dwóch zbiorników żelbetowych 

podziemnych wód popłucznych. Przystąpiono do prac związanych z podłączeniem wcinki 

wodociągowej do istniejących rurociągów oraz odprowadzenia wód popłucznych. Odnosząc 

się do budowy rurociągu powrotnego do miejscowości Brzezie poinformowała, że został 

opracowany projekt, został ogłoszony przetarg. Obecnie oczekujemy na składanie ofert. 

Termin ich składania upływa 5 października br. Trwają uzgodnienia i negocjacje z 

wykonawcą budowy stacji dotyczące prac dodatkowych. Opracowano również dokumentację 

geologiczną i techniczną na wykonanie nowych odwiertów i budowy studni głębinowych  w 

obrębie ujęcia Tursko B. Został ogłoszony przetarg na  wykonanie nowych odwiertów. 

Termin składania ofert upływa 10 października br. 

 

Radny Żychlewicz pyta czym jest spowodowany spadek zanieczyszczeń wody. 

 

J. Rowecki stwierdził, że opiera się na wynikach badań robionych przez sanepid. Jedynie 

badania wody z ujęcia Tursko A prowadzone jest przez laboratorium PK. 

 

Radny Kuberka  stwierdził, że w informacji  o działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na 

terenie Powiatu Pleszewskiego z 2006r. i zamierzeń na 2007r. pisze, że w latach 2004-2006 

IV rzędowe wody w Tursku cały czas utrzymują III klasę czyli zadowalającą klasę jakości 

wód.  Natomiast w Lenartowicach w przypadku zwiększenia poboru tych wód może dojść do 

zerwania tego źródła, a nawet do degradacji tego ujęcia. W 2006r. Lenartowice zostały 

zaklasyfikowane do V klasy czyli wód złej jakości ze względu na występowanie tlenu 

rozpuszczalnego i fluorków. Puszcza się wodę złej jakości do sieci miejskiej, a bierze się 

takie opłaty jak za wodę dobrej jakości, co jest niedopuszczalne. Uzdatnianie wody złej 

jakości jest bardziej kosztowne w związku z czym proponuje kłaść większy nacisk na 

odwierty w Tursku i przestawić zaopatrzenie miasta w tą wodę. Wiedząc o tym, że w chwili 

obecnej jest woda kategorii V powinno się obniżyć cenę wody o 50%. 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że nasza woda nazywa się spożywczą choć nią nie jest. 

 

Radny Jędrasiak  stwierdził, że kwartalny koszt monitoringu ujęcia wynosi  prawie 40.000zł. 

Pyta ile kosztuje wykonanie nowego odwiertu. Zastanawia się czy opłaci się monitorowanie 

tego ujęcia. 

 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki i Radnego Żychlewicza 

przypomniał, że wielokrotnie na tej sali mówiono, że  znaczna część wody będzie  z ujęcia 

Tursko B. Lenartowice są ujęciem wspierającym. Informacje, które mówił radny Kuberka 

dotyczące jakości wody chciałby skonfrontować z dokumentami, które posiada PK oraz tymi, 

które wydaje PPIS w Pleszewie. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Jędrasiaka stwierdził, 

że wybudowanie jednego, czy dwóch odwiertów z pewnością będzie tańsze od wszystkich 

prób. Jeśli się okaże, że w ramach tego odwiertu uzyskamy odpowiednie parametry, nastąpi 

konfrontacja z tym jak wygląda po tym kwartale pompowanie i zastanowimy się czy warto 

dalej to robić. Przypomniał, że Tursko A było najlepszym odwiertem o dobrej jakości i dużej 

wydajności. Nie chciałby pochopnie rezygnować z tego ujęcia. 

 

Radny Żychlewicz stwierdził, że filozofią jest stwierdzenie, że woda jest dobra za wyjątkiem 

mętności i barwy. Resztę można spożywać. 
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Do pkt 12 Informacja o zaawansowaniu prac przy budowie zbiornika retencyjnego w 

Łaszewie. 

 

Cz. Skowroński Z-ca Burmistrza przypomniał, że jeden z marszałków województwa 

wielkopolskiego na spotkaniu w Marszewie powiedział, że zbiornik ten w międzyczasie 

zostanie zrobiony bo to taka niewielka inwestycja. Inny marszałek  zapewniał, że w połowie 

2006r. zostanie wkopana pierwsza łopata i zbiornik ten powstanie. Na dzień dzisiejszy 

zbiornik w Łaszewie jest nadal  w planie małej retencji. Na spotkaniu, w którym udział brali 

przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych znów 

padła deklaracja, że zbiornik ten będzie robiony w pierwszej kolejności. W budżecie  ZMiUW 

w Poznaniu  jest przeznaczone 3mln zł na realizację wszystkich zbiorników w Wielkopolsce. 

UMiG Pleszew aby przyspieszyć realizację zbiornika w latach poprzednich proponował, że 

będzie inwestorem głównym. Okazało się, że jest to niemożliwe ponieważ są roszczenia 

majątkowe poprzednich właścicieli tych terenów. Dokumentacja została zrobiona. Trwają 

negocjacje między projektantami ZMiUW a konserwatorem zabytków. W chwili gdy MiG 

Pleszew opracowywało mpzp dla tego ternu konserwator zabytków nie miał żadnych uwag, 

co do lokalizacji tego zbiornika.. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sesji Rady Powiatu potwierdzono, że zbiornik na 

Zawadach nie będzie budowany przez UW. Ma nadzieje, że prace związane z budową 

zbiornika w Łaszewie wkrótce się rozpoczną. 

 

 

Do pkt 13 Interpelacje radnych. 

 

 

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach: 

- placu na ul. Kazimierza Wielkiego, 

- święta Wojska Polskiego, 

-wykonania kanalizacji na ulicach Wieniawskiego, Jaworzyńskiego, Szymanowskiego, 

Paderewskiego, Kisielewskiego i Nowowiejskiego. 

 

Radny Żychlewicz interpeluje w sprawach:  

- cmentarza komunalnego, 

-zabezpieczenia Pleszewa przed ewentualną powodzią, 

- wyjazdu do Łęczycy. 

 

Radny Kuberka interpeluje w sprawie odpowiedzi na jego wcześniejszą interpelację. 

 

Radny Dryjański interpeluje w sprawie montażu lampy we wsi Suchorzew. 

 

Radny Hasiński interpeluje w sprawie pobudowania na cmentarzu komunalnym zbyt dużych 

grobów. 

 

 

Do pkt 14 Odpowiedzi na interpelacje.  

 

Burmistrz odpowiadając radnemu Kaczmarkowi na interpelacje w sprawie placu na ul. K. 

Wielkiego poinformował, że zawarto umowę miedzy Florentyną a UMiG Pleszew na 

dzierżawę tego terenu. Odpowiadając na interpelację w sprawie święta Wojska Polskiego 
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stwierdził, że z informacji, które posiada wynika, że flagi były powieszone ale sprawdzi to 

dokładnie i udzieli odpowiedzi na piśmie. Odnosząc się do interpelacji radnego Żychlewicza 

w sprawie cmentarza komunalnego stwierdził, że przekazuje on kłamliwe informacje. 

Odnosząc się do interpelacji w sprawie wyjazdu do Łęczycy przypomniał, że radny 

Żychlewicz był radnym poprzednich kadencji i wówczas sam mógł wyjść z taką inicjatywą a 

tego nie zrobił. Odnosząc się do interpelacji radnego Kuberki stwierdził, że postępowanie w 

tej sprawie prowadzi prokuratura i prosi aby nie ferować wyroków. 

 

A. Ptak Z-ca Burmistrza odnosząc się do interpelacji radnego Żychlewicza w sprawie 

wyjazdu do Łęczycy stwierdził, że nikt nie neguje tego, że była to inicjatywa radnego 

Kaczmarka. Podziękował prasie, która szeroko relacjonowała wizytę w Łęczycy. W składaniu 

kwiatów nie uczestniczył radny Dryjański, który również brał udział w wyjeździe, a więc nie 

było tak, że w delegacji uczestniczyli tylko radni opozycji. Na stronie internetowej MiG 

Pleszew zamieszczono dosyć bogatą relację, a Starostwo Powiatowe, które było 

współorganizatorem w ogóle takich informacji nie umieściło. 

 

Na wszystkie interpelacje, o ile zostaną złożone w formie pisemnej w Biurze Rady  zostaną 

udzielone odpowiedzi na piśmie. 

 

 

Do pkt 15 Sprawy różne 

 

Burmistrz przypomniał, że na ostatniej sesji został zobowiązany do przedstawienia informacji 

o Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejonowym. Odnosząc się do sprawy sądu poinformował, że 

po ostatnim spotkaniu, które odbył wraz z Przewodniczącym Rady u Prezes i Dyrektora Sądu 

otrzymaliśmy pismo, że aby istniały księgi wieczyste należy dokonać wyprowadzenia 

mieszkańców z tego budynku. Odbył spotkanie z tymi mieszkańcami. Jest to 5 rodzin. 

Łącznie 21 osób jest zameldowanych. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 333,17m
2
. 

Poinformowano mieszkańców, że w najbliższym czasie otrzymają propozycję zamiany 

mieszkań. Chciałaby aby wyprowadzenie lokatorów zakończyło się w czerwcu 2008r. 

Wystąpiliśmy do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przejęcia 

budynków przez te instytucje w zamian  za inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa. 

Starosta początkowo przedstawił bardzo wiele nieruchomości, które mogły podlegać 

zamianie. Później zaczął się wycofywać z części tych ofert. Ostatecznie zaproponował 

nieruchomości w Lenartowizach o pow ok. 3,4ha, 7 działek budowlanych w Bógwidzach o 

łącznej powierzchni 0,36ha oraz działkę rolno-przemysłową przy Szosie Jarocińskiej o pow. 

2,67 ha. Wg wstępnych szacunkowych wyliczeń wynika, że wartość sądu wynosi ok. 4 mln 

zł. Składa się na to grunt – 330tys. zł, budynek ksiąg wieczystych ok. 230tys zł., budynek 

główny ok. 3 mln 600 tys. zł. W zamian oferuje nam się nieruchomości o wartości ok. 430tys. 

zł. W przypadku Urzędu Skarbowego nie mamy żadnej oferty zamiennej. Istnieje również 

możliwość przekazania przez nas tych budynków w formie darowizny w określonym celu. W 

przypadku zaprzestania realizacji tego celu nieruchomości musiałyby wrócić do MiG 

Pleszew. 

 

Radny Żychlewicz proponuje przeznaczyć kwotę według uznania rady np. 5 tys. złotych na 

pomnik żołnierzy Polski Podziemnej i AK w Poznaniu. Pieniądze są zbierane do końca roku. 

W zamian proponuje zwrócić się do Komitetu budowy o przekazanie wydawnictw jakie 

Komitet ma zamiar wydać w tym temacie i przeznaczyć je na potrzeby młodzieży naszych 

szkół. Pyta, dlaczego wniosek Komitetu w tej sprawie nie został przekazany Radzie. 
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Odnosząc się do sprawy wyjazdu do Łęczycy uważa, że informacja zamieszczona na stronie 

internetowej jest niepełna. 

Radny Hasiński stwierdził, że dowiedział się nieoficjalnie, że jest organizowany wyjazd do 

Francji. Kiedyś był dobry zwyczaj informowania o tym radnych. Zastanawia się dlaczego 

teraz nie było takiej informacji. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że o wyjeździe do Francji mówiono na spotkaniu 

Przewodniczących Klubów już w sierpniu. UMiG miał powiadomić wszystkich radnych nie 

będących członkami żadnego klubu. Następnie poinformował, że W. Szuszcyński Dyrektor 

MGOPS w związku z odejściem na emeryturę złożył Radzie Miejskiej podziękowanie za 

wieloletnią współprace. Poprosił Radę Miejską o wyrażenie zgody na zobowiązanie 

burmistrza do wyznaczenia terminu odbycia zebrania celem wyboru sołtysa we wsi 

Bógwidze. 

 

Rada Miejska zobowiązała burmistrza do przeprowadzenia wyborów sołtysa we wsi 

Bógwidze. 

 

A. Ptak Z – ca Burmistrza  poinformował, że w dniu wczorajszym delegacja z UMiG była na 

odsłonięciu pomnika w Poznaniu. MiG Pleszew przekazuje środki na dwie tabliczki żołnierzy 

AK, którzy zginęli na Ziemi Pleszewskiej. Idea tego pomnika jest taka, że każde nazwisko 

musi być udokumentowane. Odnosząc się do sprawy wyjazdu do Francji stwierdził, że jest to 

wyjazd typowo młodzieżowy. W skład delegacji wchodzi radny Żychlewicz, tłumacze, 

uczniowie szkół gimnazjalnych, pracownicy UMiG. 

Radny Żychlewicz podtrzymuje swój wniosek dotyczący dofinansowania pomnika. Pyta czy 

planuje się wybudowanie nowego wysypiska. 

Burmistrz stwierdził, że nie ma możliwości wybudowania wysypiska. Idziemy w kierunku 

segregowania jak największej ilości śmieci. 

 

Przewodniczący Rady  stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Następnie zamknął 

obrady XI Sesji Rady Miejskiej. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady: 

 

Małgorzata Szkudlarz      Mieczysław Kołtuniewski. 
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Załącznik nr 5 - lista obecności zaproszonych gości. 

Załącznik nr 6 - Informacja komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji o działalności w I 

półroczu 2007r. 

 

Załącznik nr 7 -  Informacja Komisji Bezpieczeństwa publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki 

Społecznej i Zdrowia o działalności w I półroczu 2007r. 

 

Załącznik nr 8 – Informacja Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o działalności w I 

półroczu 2007r. 

 

Załącznik nr 9 - Informacja Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o działalności w I 

półroczu 2007r. 

 

Załącznik nr 10 - Informacja Komisji Rewizyjnej o działalności w I półroczu 2007r. 

 

Załącznik nr 11 -  Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2007r. Komisji Rewizyjnej  

 

Załącznik nr 12 uchwała w sprawie przyjęcia zobowiązania finansowego na lata 2008-2027 

na pokrycie kosztów nabycia do zasobów mienia komunalnego nieruchomości nie 

zabudowanych położonych w Maszewie 

 

Załącznik nr 13  - uchwała nr XI/70/2007  w sprawie powołania zespołu do przedstawienia 

opinii o kandydatach na ławników 

 

Załącznik nr 14 - uchwała nr XI/71/2007 w sprawie  zmiany uchwały nr VI/35/2007 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości  Zielona Łąka, gm. Pleszew – etap I i IIa”. 

 

Załącznik nr 15 -  uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pleszewskiemu,  
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Załącznik nr 16 - uchwała nr XI/73/2007 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta i 

Gminy na 2007r. 

 

Załącznik nr 17 - uchwała nr XI/74/2007 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/47/2007 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. 

Załącznik nr 18 - uchwała nr XI/75/2007 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/48/2007 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2007r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od 

podatku od nieruchomości. 

 

Załącznik nr 19 - uchwała nr XI/76/2007 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/319/2006 Rady 

Miejskiej Pleszewie  z dnia 14 września 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew dla części wsi 

Kuczków, Sowina i Janków. 

 

Załącznik nr 20 - uchwała nr XI/77/2007 w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do 

Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”. 

Załącznik nr 21 uchwałę nr XI/78/2007 w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia 

„Wspólnie dla Przyszłości”. 

 

Załącznik nr 22 - uchwała nr XI/79/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/281/2001 

Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie zasad gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad polityki czynszowej. 

 

Załącznik nr 23 - uchwała nr XI/80/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/2007 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007rok 

 

Załącznik nr 24  - uchwała nr XI/81/2007 w zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Miejskiej 

w Pleszewie z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2007rok. 

 

Załącznik nr 25 - opinia w sprawie celowości realizacji budowy dróg dojazdowych do pól i 

dofinansowania ze środków FOGR. 

 

Załącznik nr 26 - informacja dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców MiG 

Pleszew 

 


