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Protokół nr XV/2008 
z XV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 31 stycznia  2008r. 

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy. 
 

 
Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1530. 
 
 
Obecni: 
Radni Rady Miejskiej – lista obecności stanowi załącznik nr 1 protokółu. 
 
 
Ponadto w obradach sesji uczestniczyli: 
 
1. Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu. 
2. Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu. 
3. Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy  - lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu, 
4. Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu. 
 
Otwarcia XV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który 
stwierdził, że na sali znajduje się 19 radnych (nie ma radnego Hasińskiego oraz radnej 
Kałużnej), czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał 
wszystkich zebranych. Podkreślił, że na wniosek  Klubu Radnych Razem dla Pleszewa w 
dalszej części obrad sesji będzie uczestniczyć Dyrektor Państwowego Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie Pani Jolanta Ulatowska. Następnie omówił porządek 
obrad, który przedstawia się następująco: 
 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu Nr XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. 
4. Informacja w sprawie uregulowania spraw własnościowych nieruchomości zajętych 

na siedzibę Urzędu Skarbowego w Pleszewie. 
5. Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy kalkulacji stanowiącej  podstawę 

ustalenia dopłat do ceny 1m3 dla gospodarstw domowych 
6. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
7. Informacja Komisji Rady Miejskiej o działalności w II półroczu 2007 r.  
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2007r. 
9. Ocena sieci placówek oświatowych Miasta i Gminy Pleszew. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 
b. dopłat do ceny 1 m3  wody dostarczanej dla gospodarstw domowych, 
c. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew 

położonej przy ulicy Wierzbowej w Pleszewie,  
d. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, 
e. cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach 

komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
f. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
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nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty 
posiadające zezwolenia na terenie Miasta i Gminy, 

g. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej 
Baryczy oraz przyjęcia Statutu Związku,   

 
11. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.  
12. Interpelacje radnych. 
13. Odpowiedzi na interpelacje. 
14. Sprawy różne. 

 
Radni jednogłośnie(19za) przyjęli powyższy porządek obrad. 
 
 
Do pkt 4 Przyjęcie protokółu Nr XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół nr XIV/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. 
 
 
Do pkt 5 Informacja w sprawie uregulowania spraw własnościowych nieruchomości 
zajętych na siedzibę Urzędu Skarbowego w Pleszewie. 
 
Burmistrz stwierdził, że budynek US ma bardzo dobrą lokalizację dzięki której jest bardzo 
dobra obsługa mieszkańców. Grunt obejmuje 3101m2, powierzchnia użytkowa budynku 
1102,2m2. Nakłady na budynek poniosło MiG Pleszew oraz Starosto Powiatowe, MiG, które 
jest właścicielem zarówno budynku jak i gruntu okalającego budynek poniosło nakłady w 
wysokości 525.092zł., a starostwo kwotę 371.485zł. Poniesiono również nakłady w 
późniejszym okresie związane z wykonaniem i utwardzeniem parkingów. MiG na ten cel 
wydatkowało kwotę 30.000zł a Powiat 20.000zł. Przypomniał, że Izba Skarbowa wraz z 
Urzędem Skarbowym od kilku lat czynią starania aby ten budynek przekazać na ich rzecz w 
postaci darowizny. Kilkakrotnie występowaliśmy do Starosty o wytypowanie obiektów, 
których właścicielem jest Skarb Państwa aby otrzymać obiekty zamienne. Wg naszej wyceny 
wartość gruntu wraz z budynkiem wynosi ok. 3 mln zł. Na dzisiejszą sesję jest przygotowany 
projekt uchwały dotyczący przekazania budynku US w drodze darowizny z przeznaczeniem 
na określony cel, czyli podobnie jak było w przypadku budynku sądu. 
 
Na sali znajduje się 20 radnych. Przyszła radna Kałużna. 
 
Naczelnik US w Pleszewie Rafał Nawrot przypomniał, że w tym roku minęły 4 lata 
funkcjonowania US  w Pleszewie. Wg jego oceny US spełnia oczekiwania Ministerstwa 
Finansów w zakresie realizacji dochodów budżetowych jak i z punktu widzenia obsługi 
klienta zewnętrznego czyli mieszkańców powiatu pleszewskiego. Podkreślił, że w tym 
okresie US podejmował wiele działań mających na celu przybliżyć kwestie podatkowe 
klientom jak i ich sprawną obsługę czego przykładem może być wdrażanie systemu 
zarządzania jakością czy też wystawianie od ręki zaświadczeń w zakresie dochodów i 
przychodów. Uważa, że utworzenie US w Pleszewie jest korzystne dla mieszkańców. Ma to 
również swój wymiar ekonomiczny. W tym okresie dochody gminy z tytułu lokalizacji US 
zwiększyły się o ok. 3,5 mln. zł. Podkreślił, że na 39.460 obowiązków podatkowych 20.250 
dotyczyło mieszkańców gminy Pleszew. W zakresie zeznań rocznych PIT28 za 2006r. 
dotyczących działalności prowadzonej w małym wymiarze na 866 obowiązków 490 
dotyczyło mieszkańców gminy Pleszew. W zakresie obowiązków dotyczących kart 
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podatkowych na 125 obowiązków 88 dotyczyło mieszkańców gminy Pleszew. Wg niego 
przekazanie budynku ugruntuje nijako istnienie US w Pleszewie. 
 
Radny Kowcuń Przewodniczący Klubu Radnych Lewicy uważa, że zasadnym jest 
przekazanie budynku US w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Z istnienia siedziby 
w Pleszewie płynie wiele korzyści zarówno dla mieszkańców jak i dla gminy. 
 
Radny Borkowski Przewodniczący Klubu TMP również uważa za zasadne przekazanie 
budynku US. Przypomniał, że już w poprzedniej kadencji wiele mówiło się na ten temat. 
 
Przewodniczący Rady pyta czy na udoskonalenie US po przekazaniu przez MIG w drodze 
darowizny będą przeznaczone znaczące nakłady pieniężne tak jak to zapewniono w 
przypadku sądu. 
 
Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Bernard Trzebniak przypomniał, że od 1995r. 
uczestniczył w staraniach powstania US w Pleszewie. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie 
potrafi powiedzieć jakim planem budżetowym dysponuje  na 2008r. Podkreślił, że nie będąc 
jeszcze właścicielem budynku przeznaczono na niego ponad 100.000zł. Uważa, że standard, 
który jest stworzony w US w Pleszewie na dzień dzisiejszy nie odbiega od standardów w 
innych US. Jest świadomy tego, że należy ponieść nakłady chociażby związane z systemem 
ogrzewania. 
 
Starosta Pleszewski uważa, że samorządowi miejskiemu i powiatowemu opłaciło się 
inwestować w ten budynek. Podziękował Burmistrzowi za tą inicjatywę i cieszy się, że będzie 
w końcu stabilna sytuacja dotycząca instytucji powiatotwórczych. Odnosząc się do sprawy 
rekompensaty za nieruchomości sądu i US stwierdził, że powiat podejmował takie działania. 
Ale zgodnie z przepisami nie ma żadnych szans aby okoliczne grunty, których właścicielem 
jest Skarb Państwa i są w trwałym zarządzie  ANR odzyskać i otrzymać jakąkolwiek 
rekompensatę. 
 
Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi Starosty stwierdził, że podziękowania 
należą się całej Radzie Miejskiej a nie tylko Burmistrzowi. 
 
Radny Nawrocki Przewodniczący Klubu Radnych Centrum zauważył, że dzisiejsze mówienie 
o US jest następstwem decyzji podjętych przez radnych poprzednich kadencji, za co należy 
im podziękować. Inwestowano w budynek chociaż nie było wiadomo jaka będzie jego 
przyszłość. Uważa, że należą się również podziękowania Burmistrzowi i Staroście za 
działania mające na celu uzyskanie jakiejkolwiek rekompensaty za przekazanie 
nieruchomości. 
 
Radny Sitnicki stwierdził, że w tej sprawie jest w radzie konsensus i wszyscy radni są za 
uregulowaniem praw własności US. Zauważył, że w księdze wieczystej 10878 działka nr 
3597 figuruje pod starym numerem dlatego też istnieje konieczność weryfikacji 
dokumentacji. W ewidencji gruntów jako administrator nieruchomości nadal wpisany jest 
żłobek. Ponadto nie istnieje księga nr 78940, o której mówi projekt uchwały. Działka nr 
744/14 zapisana jest w księdze 24004. 
 
Radny Żychlewicz Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Pleszewa stwierdził, że jest 
zdziwiony oprawą tej uchwały gdyż nie było żadnych głosów aby nie przekazywać tego 
budynku. 
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Naczelnik US Rafał Nawrot podziękował samorządowi za inicjatywę i wkład włożony w 
utworzenia US. 
Przewodniczący Rady podziękował za przybycie Dyrektorowi Izby Skarbowej oraz  
naczelnikowi US w Pleszewie.  
 
 
Do pkt 5 Informacja Komisji Rewizyjnej o wynikach analizy kalkulacji stanowiącej  
podstawę ustalenia dopłat do ceny 1m3 dla gospodarstw domowych 
 
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że na poprzedniej sesji 
Rada Miejska zobowiązała Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
wysokości dopłat do 1m3 wody dla gospodarstw domowych. W dniu 28 stycznia odbyło się 
posiedzenie Komisji Rewizyjnej w tym temacie. Dokonano szczegółowej analizy i 
wysłuchano wyjaśnień w przedmiotowym temacie. Członkowie Komisji podjęli jednogłośne 
stanowisko w sprawie dopłat do  1m3 wody dla gospodarstw domowych, co jest jednoznaczne 
z przygotowanym przez Burmistrza projektem uchwały. 
 
 
 
Do pkt 6 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach 
i ich realizacji. 
 
 
 
Do pkt 7 Informacja Komisji Rady Miejskiej o działa lności w II półroczu 2007 r.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania z działalności prac komisji za II 
półrocze 2007r. zostały złożone przez poszczególnych przewodniczących Komisji do Biura 
Rady, z którymi wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20 za) przyjęła Informacje Komisji Rady Miejskiej o działalności  
w II półroczu 2007r., które zostały złożone w formie pisemnej w Biurze Rady. 
 
 
 
Do pkt 8 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2007r. 
 
Burmistrz odnosząc się do uchwały nr XIII/95/2007 z dnia 29 listopada 2007 stwierdził, że 
umowa została podpisana 8 stycznia 2008r., a nie w 2007r. jak to zostało napisane. Prosi o 
poprawienie tej daty. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej 
podjętych w IV kw. 2007r. 
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Do pkt 9 Ocena sieci placówek oświatowych Miasta i Gminy Pleszew. 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza stwierdził, że sprawy oświaty są bardzo trudnymi sprawami o czym 
chociażby świadczy fakt, że w tej kadencji rada już dwukrotnie zajmowała się tym tematem. 
Komisja oświaty wielokrotnie dyskutowała te kwestie a także dokonywała wizji lokalnych 
poszczególnych placówek oświatowych. Stwierdził, że w chwili obecnej w ok. 400 gminach 
w całym kraju toczy się podobna dyskusja, jaka będzie na tej sali. Problem związany z 
demografią i sposobem finansowania oświaty dotyczy nie tylko gminy Pleszew. Mówiąc o 
oświacie ma na myśli sieć placówek oświatowych, która budzi najwięcej emocji. Edukacja to 
wypracowany model organizacji oświaty czyli tak jak w Pleszewie funkcjonowanie zespołów 
szkół w ramach których działa szkoła podstawowa, gimnazja i przedszkola czy też inny 
model funkcjonujący w innych gminach gdzie oddzielnie jest szkoła podstawowa i gimnazja. 
Za każdym modelem jest tyle samo argumentów za jak i przeciw w zależności od tego kto się 
wypowiada. Nasuwa się również pytanie o miejsce szkoły w lokalnym środowisku. Chciałby 
aby na przedstawiony materiał, który dotyczy głównie demografii i ekonomii spojrzeć szerzej. 
Pojawia się również pytanie czy ma to być szkoła publiczna czy niepubliczna. Stwierdził, że 
temat oświaty zawsze budził i będzie budzić wiele kontrowersji. Poinformował, że w MiG 
Pleszew w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach jest 379,5 etatu 
nauczycielskiego, 140 pracowników administracji i obsługi. W 1995r.  było 4.288 dzieci  
a w 2007r  3.070dzieci. Wydłużył się okres nauki ze szkoły podstawowej 8 klasowej na 6 
letnia szkołę podstawową i 3 letnie gimnazjum. W 1995r. było 179 oddziałów a w 2007r. 152 
oddziały. Statystyczna liczba uczniów przypadająca na oddział w 1995r. wynosiła 24 a w 
2007r. 20 uczniów. W okresie 15 lat, w którym to samorząd przejął szkoły nastąpiło nie tylko 
zmniejszenie się liczby dzieci ale również likwidacja placówek w Prokopowie, 
Pacanowicach, Zawidowicach, Bronowie, Rokutowie, Zielonej Łące, Piekarzewie. W tym 15 
letnim okresie praktycznie każda kadencja rady spotyka się z tym problemem. Należy sobie 
jasno powiedzieć, że ani na tej sesji ani na następnej nie skończy się problem oświaty. Cały 
czas należy analizować i wyciągać odpowiednie wnioski. Budżet edukacji wynosi 22,5 mln 
zł. Subwencji i innych źródeł jest 13,5 mln. zł., środków własnych 9 mln zł. W tych 9 mln zł 
są również środki przeznaczone na przedszkola, które w całości są finansowane przez gminę. 
Koszt utrzymania jednego ucznia wynosi od 4.500zł do  10.000zł. 
 
Radny Borkowski  stwierdził, że polską szkołę czeka rewolucja. ME przygotowuje pewne 
zmiany. Do 1 klasy w 2008r.  mają iść 6letnie dzieci. Początkowo ich edukacja nie będzie 
obowiązkowa. Dzieci urodzone w I kwartale 2002r. zaczną szkołę. ME zapowiada, że nowe 
podstawy nauczania będą gotowe we wrześniu 2009r. Wtedy resort stopniowo zacznie 
posyłać 6latki do szkoły. O tym czy przedszkolak zmieni się w pierwszaka zadecydują 
ostatecznie władze samorządowe. W 2012 roku reforma ma być zakończona i wszystkie 6 
latki mają iść do szkoły, które będą się uczyć wg zreformowanych programów. Mają zniknąć 
zerówki ale rząd zachęca do posyłania dzieci do przedszkoli. Podkreślił, że są to problemy, z 
którymi przyjdzie się zmagać. Reforma będzie wzmacniała autonomię samorządów lokalnych 
w zakresie  organizacji zadań oświatowych jak również autonomię dyrektorów szkół w 
sprawach organizacji, kształcenia i płac. Ponadto ma wspierać aktywność obywatelską 
uczniów, rodziców i nauczycieli, obniżyć wiek szkolny. Ma być uproszczone prawo 
oświatowe, które będzie wzmacniało autonomię samorządu lokalnego. Chodzi tu o likwidację 
kuratoriów i przekazanie ich zadań właśnie samorządom. Kolejną sprawą jest kwestia bonu 
oświatowego, ustalenia cen posiłków w stołówkach szkolnych, wyboru podręczników i lektur 
szkolnych. Stwierdził, że te proponowane zmiany są bardzo ważne i konieczna jest 
umiejętność kierowania zmianami. 
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Radny Kuberka uważa, że w przedstawionym materiale na pierwszym miejscu stawia się 
ekonomię. Taczanów jest bardzo kosztowną placówką a przez lata nie zrobiono nic aby to 
zmienić. Przypomniał, że na komisji była mowa, że na następnej sesji będzie wniosek 
burmistrza o likwidację szkoły w Dobrej Nadziei, Marszewie, Grodzisku i Brzeziu. 
Stwierdził, że materiał jest mądry ale bardzo chłodny. W części budynków szkół, które 
zostały zlikwidowane nic się nie dzieje. Są szkoły, w których dopłata do  jednego ucznia jest 
jeszcze większa a o nich się nie mówi bo jak tu zamknąć nową szkołę. Patrząc na ekonomię 
można by pomysłowi przyklasnąć ale sprawa jest skomplikowana. Zbyt łatwo się coś 
likwiduje. Mówi się, że w budynkach szkoły po likwidacji zrobi się mieszkania. Niedawno 
był uchwalany mpzp Marszewa. Być może za kilka lat powstanie tam duże osiedle i będzie 
trzeba nową szkołę robić. Często przedszkola są w tych samych budynkach co szkoły. Po 
likwidacji szkół wzrosną koszty utrzymania przedszkoli. Zastanawia się dlaczego nie widzi 
się przywiązania społecznego mieszkańców do szkół. Pyta jak wpłynie likwidacja tych szkół 
na całe otoczenie. Mówi się o inicjatywach społecznych a takie decyzje je zabijają. Łatwo się 
likwiduje a nie ma się pomysłu na to co zrobić aby obniżyć koszty. Zamiast likwidować może 
należałoby stworzyć stowarzyszenie małych szkół, które prowadziłoby te szkoły. Mogliby w 
nich pracować nauczyciele, którzy dorobiliby sobie do emerytury, co obniżyłoby koszty 
funkcjonowania. Jest wiele programów unijnych, chociażby program ochrony intelektu 
ludzkiego, z których można pozyskać środki. W przedstawionych materiałach w ogóle nie 
mówi się o tym jak można ocalić te szkoły. 
 
Radna Tymecka stwierdziła, że są czynniki ekonomiczne, które przychylają się do decyzji o 
zamknięciu szkół jak również czynniki demograficzne. Uważa, że przede wszystkim 
powinniśmy patrzeć na dobro dzieci. Należy wszystko przeanalizować na spokojnie, bez 
zbędnych emocji. Do szkoły w Brzeziu uczęszcza 28 dzieci. Tylko dwoje dzieci w roku 
szkolnym 2008/2009 pójdzie do pierwszej klasy ale w przyszłych latach będzie ich znacznie 
więcej. Mieszkańcy wsi są przywiązani do swoich szkół, wspierają różne inicjatywy i służą 
pomocą. Stwierdziła, że nie będzie głosować za likwidacją szkół. Być może za jakiś czas ktoś 
będzie potrafił ją do tego przekonać ale na dzień dzisiejszy  jest temu przeciw. 
 
Radna Kałużna uważa, że należy zwrócić uwagę na kilka faktów. Nie jest prawdą, że idzie niż  
demograficzny. Już za 6 lat będzie wyż. Nie ma żadnych danych dotyczących roku 2012 
kiedy to właśnie będzie wyż. Przyglądając się szkolnictwu należy zastanowić się nad 
gimnazjami. Uważa, że szkolnictwo podstawowe jest u nas dobre. Ma wiele zastrzeżeń, co do 
przygotowywania uczniów w gimnazjach do szkół średnich oraz do tego, że gimnazja są 
łączone ze szkołami podstawowymi. Uważa, że należy zwrócić uwagę na czynnik 
wychowania gdzie bardzo małe dzieci będą przebywać z nastolatkami, które czują się już z 
dorosłymi osobami. Uważa, że te problemy są o wiele ważniejsze niż czynniki ekonomiczne, 
które na dzisiaj nakazują nam likwidację szkół na wsiach. Uważa, że więcej można uzyskać 
na tym gdyby pomyśleć jak dobrze zorganizować naukę w gimnazjach. Uważa, że ten temat 
należy poruszyć jeszcze przed likwidacją szkół podstawowych. Na komisji mówiono o tym, 
że 80% kosztów stanowią koszty osobowe. Nie będzie ich mniej po likwidacji placówek.  
Może zacznie się myśleć o innym sposobie prowadzenia szkół na wsiach. W wielu gminach 
na wsiach szkoły są prowadzone przez różne stowarzyszenia i z tego co wie to model ten 
całkiem dobrze się sprawdza. Na komisjach mówiono, że dzieci na wsiach są gorzej 
przygotowane, że jest duży problem wyrównawczy. Na ten temat musieliby się wypowiedzieć 
nauczyciele. Nigdzie w materiałach takiego stwierdzenia nie spotkała ale takie słowa padły na 
komisji. Uważa, że należy się zastanowić nad tym jak poprawić edukację w szkołach 
wiejskich a nie nad problemem likwidacji. 
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Radny Jędrasiak nie rozumie jak to możliwe, że przedszkole w Zawidowicach wydaje 2.300zł 
na jednego przedszkolaka na rok a przedszkole w Marszewie ponad 9.000zł. Uważa, że 
przedszkola te jeśli chodzi o wyposażenie niczym się nie różnią. Albo dyrekcja jest 
nieodpowiednia albo należy zlikwidować przedszkola, które przekraczają jakiś poziom 
kosztów. Sprawdził ceny w różnych przedszkolach i np. za dziecko w całodziennym 
przedszkolu w Kaliszu z pełnym wyżywieniem nie płaci się więcej niż 550zł. W Poznaniu 
takie przedszkole kosztuje nie więcej niż 700zł. Z tego co było mówione, to u nas koszty 
liczone są w stosunku do tych dzieci co są zapisane a nie do tych co uczęszczają. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że należy reorganizować, ciąć koszty, oszczędzać ale nie 
likwidować. Popiera swoich przedmówców, którzy patrzą dalekowzrocznie. Należy robić 
wszystko aby tych szkół nie likwidować 
 
Radny Nawrocki stwierdził, że na tej sali mówi się o likwidacji szkół a na ten temat nie ma 
ani słowa w przedstawionych materiałach. Uważa, że najpierw należy się zastanowić nad 
kształtem sieci szkół. Z tego co wie, to tylko do końca roku jest zgoda na funkcjonowanie 
zespołów szkół. Uważa, że powinien być przygotowany materiał mówiący o tym dokąd 
zmierza pleszewska oświatą. Stwierdził, że oprócz 4 szkół, które wcześniej wymieniono 
powinno się zająć także szkołą w Kuczkowie i Taczanowie. Zastanawia się  czy różnica 
utrzymania przedszkolaka w Marszewie i Zawidowicah jest rzeczywiście taka duża. Uważa, 
że należy porównywać podobne wielkości. 
 
Radny Jędrasiak stwierdził, że opiera się na danych zawartych w materiale. Do przedszkola w 
Zawidowicach uczęszcza 15 dzieci i budżet roczny wynosi 34.000zł. a do Marszewa chodzi17 
dzieci i budżet wynosi 153.000zł 
 
Radny Wajsnis stwierdził, że należy się zastanowić czy mamy te szkoły dofinansować i 
polepszyć byt i nauczanie tych dzieci, czy przenieść je gdzie indziej. W żadnej tej szkole nie 
ma dobrych warunków. Minęły czasy kiedy były klasy łączone. Dowozi się dzieci do szkół, w 
których są lepsze warunki. Tam gdzie są sale gimnastyczne, stołówki. Uważa, że w dużych 
szkołach jest prężniejsza kadra. Należy dyskutować nad polepszeniem warunków dla tych 
dzieci a nie nad czyimś przywiązaniem do szkoły. 
 
Radny Chołody zauważył, że temat zmienił się z analizy tego co przygotował Burmistrz  na to 
co będzie na najbliższej sesji analizowane. Zastanawia się na jakich warunkach będzie 
przebiegała reorganizacja oświaty. Uważa, że powinno być zagwarantowane zatrudnienie dla 
nauczycieli. Jeśli w jakiś sposób krzywdzimy te środowiska lokalne odbierając im placówkę 
oświatową, to wymagana powinna być rekompensata dla tych miejscowości .Jeśli mówi się, 
że w obecnej placówce dziecko nie ma sali gimnastycznej czy stołówki, to szkoła do której 
trafi powinna mu zapewnić te rzeczy. Pyta jak będzie zorganizowany dowóz dzieci, ile będzie 
kosztować. Chciałby aby w materiale na przyszłą sesję te wszystkie wyjaśnienia były zawarte. 
 
Radny Żychlewicz stwierdził, że każdy mógł usłyszeć, że dzisiaj bardziej logiczne argumenty 
były za utrzymaniem tych placówek chociaż argumenty przeciw też są do rozpatrzenia i do 
wdrożenia. 
 
Radny Grobys uważa, że problem szeroko pojętej oświaty jest również problemem całej 
społeczności, w tym również rodziców a nie tylko burmistrzów. Z dzisiejszych wypowiedzi 
wynika, że likwidować nie można ale nikt nie podaje innych rozwiązań. Przypomniał, że 
kilka lat temu do subwencji dokładano tylko 700.000zł a teraz jest to aż 2,5 mln zł. Przy 
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najbliższych podwyżkach pewnie będzie należało dodatkowe środki jeszcze dołożyć. 
Stwierdził, że nie jest za zamykaniem szkół. Na komisji proponował utworzenie 
stowarzyszeń. Jako przykład podał stowarzyszenie prowadzące szkołę przy OHP, które działa 
tylko ze środków pochodzących z subwencji. W ostatnich latach stowarzyszenie to pozyskało 
również wiele środków zewnętrznych. Uważa, że wszyscy powinni się włączyć w działanie a 
nie tylko mówić, że jest jak jest i mówić, że nie należy likwidować. Odnosząc się do sprawy 
gimnazjów stwierdził, że być może dobrym pomysłem będzie ich oddzielenie od szkół 
podstawowych. Zaoszczędzone środki powinny być przeznaczone na remonty i inwestycje w 
oświacie a także na stypendia dla uczniów i wzrost dodatków motywacyjnych dla nauczycieli. 
Nie może być żadnych zwolnień nauczycieli. 
 
Radny Kuberka cieszy się, że radny Grobys poparł go w sprawie utworzenia stowarzyszenia. 
 
Radny Woźny wnioskuje o zakończenie dyskusji. 
 
Radny Nawrocki zauważył, że wszyscy mówią, że będą oszczędności. Zostaną budynki, 
zostaną nauczyciele, uczniów będzie trzeba dowieźć. Pyta radnego Grobysa na czym chce 
zaoszczędzić bo on nie widzi tych oszczędności. Zwracając się do radnego Chołodego 
stwierdził, że porządek obrad przygotowuje Przewodniczący Rady a nie on. Stwierdził, że 
należy zorganizować spotkanie przed sesją, na której będzie omawiana sprawa oświaty, na 
którym zostaną przedstawione konkretne propozycje i koncepcje co dalej ze szkołami na 
terenie MiG Pleszew od początku do końca. Na spotkanie to powinni zostać zaproszeni 
dyrektorzy wszystkich szkół 
 
A. Ptak Z-ca Burmistrza podziękował za merytoryczną dyskusję. Radny Kuberka mówił, że 
łatwo jest likwidować a to nie jest prawda. Gdyby łato było zlikwidować to pewnie dawno 
byśmy to zrobili i inne gminy też. Było powiedziane, że przedstawiony materiał zawiera tylko 
ekonomię i demografię. Zgadza się z tym ale na str 4 pisze, że integralną częścią tego 
opracowania są wcześniej przedstawione materiały tj Działalność BOSS oraz Działalność 
szkół na terenie MiG po likwidacji BOSS. Te 3 materiały należy traktować łącznie. Odnosząc 
się do sprawy ogrzewania szkoły w Taczanowie poinformował, że przygotowany jest projekt 
przebudowy kotłowni na ogrzewanie węglowe. Zastanawia się czy w tych najmniejszych 
placówkach jesteśmy w stanie zapewnić warunki kształcenia takie jak byśmy chcieli. 
Odnosząc się do propozycji utworzenia stowarzyszenia stwierdził, że coraz więcej gmin taką 
formę prowadzenia oświaty przyjmuje. W materiale sesyjnym z 29 listopada 2007r , str. 10 w 
pkt 10 zawarto taką propozycję. Jeżeli będzie taka wola to MiG pomoże w jego powstaniu ale 
należy się zastanowić czy w tych warunkach nawet szkoła niepubliczna osiągnie taki poziom 
wyposażenia aby dzieci z terenów wiejskich miały równy start z dziećmi z terenu miasta. 
Naszym podstawowym zadaniem jest zniwelowanie różnicy w dostępie do jakości kształcenia 
dzieci. Prognozy demograficzne przedstawiono szczegółowo na str 19 przedstawionego 
materiału. Odnosząc się do pytania dotyczącego gimnazja razem ze szkołami podstawowymi 
czy osobno stwierdził, że nawet sam ustawodawca tego nie wie. Z tym problemem należy się 
zmierzyć i wysłuchać opinii pedagogów, psychologów i nauczycieli wszystkich szkół. W 
latach 60 jedynym kontaktem ze światem polskiej wsi był autobus PKS ale te czasy na 
szczęście minęły. Są środki komunikacji, dostęp do internetu. To nie jest już wieś gdzie była 
jednocześnie miejscem pracy, zamieszkania, odpoczynku. Coraz mniej ludzi pracuje na wsi i 
staje się ona głównie tylko miejscem zamieszkania. Uważa, że o prestiżu danej wsi decyduje 
dostęp do infrastruktury komunalnej, internetu oraz działalność organizacji społecznych i 
stowarzyszeń. Również świetlice wiejskie mają ogromne znaczenie dla środowiska 
wiejskiego. Nie tylko szkoła musi być miejscem budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Gdyby doszło do reorganizacji sieci placówek oświatowych, to naszą rolą byłoby 
zapewnienie tym wsiom warunków aby nie utraciła na tych elementach, o których wcześniej 
mówił. Korzyścią reorganizacji będą lepsze warunki lokalowe, wyposażenie sal, pracowni, 
dostęp do stołówek.  Oczywiście należy mieć świadomość, że klasy 5-6osobowe zmienią się 
na 20-25osobowe. Koszt dowozu uczniów wynosiłby rocznie ok. 20.000zł. Dzieci miałyby 
zapewniony dostęp do świetlicy szkolnej, pomoc logopedy, psychologa i higienistki. To 
również większy kontakt z rówieśnikami, udział w gimnastyce korekcyjnej, nauka języka 
obcego, wyeliminowanie klas łączonych. Budynki pozostaną własnością gminy. Pozostaną 
one albo w zasobach oświatowych albo przejdą do PTBS. Nie ma mowy o sprzedaży tych 
budynków. We wsi pozostaną przedszkola. Jeśli wieś będzie sobie tego życzyć, to zostanie 
utworzona świetlica wiejska. Gdyby  była taka wola, to również można by zorganizować 
punkt biblioteczny. Jesteśmy przygotowani do wyrównywania szans. 
 
Burmistrz podziękował za rzeczową i spokojna dyskusję. Przedstawiony materiał jest bardzo 
dobrze opracowany ale należy go czytać łącznie z materiałami, które radni otrzymali w 
ubiegłym roku, o czym mówił burmistrz Ptak. Następnym krokiem będzie przygotowanie 
materiału mówiącego o tym jaka jest nasza wizja oświaty na terenie MiG Pleszew. Uważa, ze 
dobrym pomysłem jest zorganizowanie spotkania z radnymi przed wysłaniem tych 
materiałów aby wszyscy mogli wnieść swoje uwagi. Poinformował, że w ramach programu 
„Boisko w każdej gminie” zgłoszony został akces na wykonanie boiska przy ZSP nr 3. 
Wartość tego boiska będzie wynosić 1mln zł., z czego 67% będzie można pozyskać. 
Chcielibyśmy to zadanie realizować w 2008r. 
 
Przewodniczący Rady rozumie, że w przygotowanym materiale znajdą się odpowiedzi na 
wszystkie pytania, które zostały zgłoszone podczas dzisiejszej dyskusji. W materiale powinna 
się również znaleźć gwarancja zatrudnienia nauczycieli. Mówi się, że w szkołach będą sale 
gimnastyczne. Pyta  czy w tym programie jest to przewidziane. Już od 2 lat są wnioski w tej 
sprawie ZSP nr 3 i szkoły w Lenartowicach. Jeśli ma to być szkoła z zapleczem to i czy w 
Kuczkowie ta sala się znajdzie czy jej tam nie będzie. Są projekty w ramach których można 
będzie się starać o środki na obiekty sportowe nie tylko w mieście ale również i na wsi. 
 
Po zakończeniu dyskusji radni przyjęli materiał pn Ocena sieci placówek oświatowych Miasta 
i Gminy Pleszew. 
 
Przewodniczący Rady ogłosi 15 min przerwy. 
 
Do pkt 10  Podjęcie uchwał w sprawie: 
 
a. przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, 
 
Burmistrz zaproponował autopoprawkę w § 1. Zamiast KW nr 78940 należy wpisać KW 
24004. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przeniesienia własności 
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa wraz z autopoprawką. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XV/115/2008 w sprawie przeniesienia 
własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Uchwała stanowi załącznik nr 6 
protokołu. 
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b. dopłat do ceny 1 m3  wody dostarczanej dla gospodarstw domowych, 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwalę w sprawie dopłat do ceny 1 m3  wody 
dostarczanej dla gospodarstw domowych. 
 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XV/116/2008 w sprawie dopłat do ceny 
1 m3  wody dostarczanej dla gospodarstw domowych. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
protokołu. 
 
c. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej przy 
ulicy Wierzbowej w Pleszewie,  
 
Radny Borkowski  w imieniu dwóch klubów radnych wnioskuje o podniesienie ceny 
wywoławczej nieruchomości do przetargu do kwoty 500.000zł 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej przy ulicy Wierzbowej w Pleszewie 
wraz z propozycją  przedstawioną przez radnego Borkowskiego. 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 wstrzymujących  się podjęła uchwałę 
nr XV/117/2008 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Pleszew położonej przy ulicy Wierzbowej w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 8 
protokołu. 
 
 
d. ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, 
 
A. Ptak  Z-ca Burmistrza oprócz autopoprawek, które były zgłoszone na komisjach chciałby 
wyjaśnić wątpliwość, którą zgłosił Przewodniczący Rady związaną z § 4 tj. kosztami 
utrzymania stołówki. Stwierdził, że ten zapis sformułowany został na podstawie ustawy o 
systemie oświaty. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania 
ze stołówek szkolnych wraz z  autopoprawkami przedstawionymi na komisjach. 
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XV/118/2008 w sprawie ustalenia 
zasad korzystania ze stołówek szkolnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 protokołu. 
 
 
e. cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji 
miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że otrzyma pismo mówiące o tym,  że związki 
zawodowe nie wyraziły opinii w sprawie cen. 
 
Radny Kuberka proponuje aby wprowadzić transport busowy co spowoduje, że będzie  
konkurencja w transporcie miejskim. Proponuje z budżetu zrobić większa dopłatę aby 
podwyżka był w wysokości 0,20zł., a nie 0,30zł jak to jest proponowane. 
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Radny Jędrasiak zauważył, że dopłaty dotyczą tylko komunikacji miejskiej. Nic się nie mówi 
o dopłatach dla KLA, które również jeżdżą po terenie MiG Pleszew, chociażby na odcinku 
szpital-Brzezie. Z informacji, które uzyskał wynika, że osoby jeżdżące do Kalisza mają zniżki 
a osoby jeżdżące przez teren Pleszewa takich zniżek nie mają honorowanych. Należy zwrócić 
uwagę, że bardzo dużo starszych ludzi jeździ do szpitala. Zastanawia się czy coś w tym 
kierunku jest robione. 
 
G. Knappe odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki w sprawie transportu busowego 
stwierdził, że takie rozwiązanie jest możliwe. W tym roku tylko jedna firma wystartowała do 
przetargu co jest niepokojące. Z tego co wie, to w niektórych miastach nie wystartowała 
żadna firma i nie ma komunikacji miejskiej. Odnosząc się do sprawy dopłat dla KLA 
poinformował, że nie ma żadnych porozumień między MiG Pleszew a KLA ani innymi 
przewoźnikami. Dopłacamy tylko i wyłącznie do komunikacji miejskiej, którą na chwilę 
obecną obsługuje firma Pleszewskie Linie Autobusowe Geadig Riesen. Rozmowy o dopłatach 
były ale KLA miały zbyt wygórowane kwoty abyśmy się mogli na to zgodzić. Do Brzezia 
oprócz KLA kursują również autobusy PKS a więc transport do tej miejscowości jest 
zapewniony. 
 
Radny Jędrasiak stwierdził, że KLA wprowadziły tzw. bilet zerowy. Zastanawia się czy nie 
można by było tego sprawdzić i płacić im za rzeczywiste przejazdy. 
 
G. Knappe stwierdził, że można wystąpić do KLA  z taką propozycją. Poinformował, że firma 
Geadig Riesen planuje wprowadzić swoje połączenia do Kalisza. Wówczas ten problem by 
zginął. Porozmawia z właścicielem firmy kiedy te połączenia zostaną uruchomione. 
 
Przewodniczący Rady prosi aby o efekcie tych rozmów powiadomić radnych na następnej 
sesji. Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew, 
 
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 4  wstrzymujących się podjęła uchwałę 
nr XV/119.2008 w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na 
liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik 
nr 10 protokołu. 
 
 
 
f. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez 
gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia na terenie 
Miasta i Gminy, 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty 
posiadające zezwolenia na terenie Miasta i Gminy, 
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Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XV/120/2008 w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne 
oraz podmioty posiadające zezwolenia na terenie Miasta i Gminy. Uchwała stanowi załącznik 
nr 11 protokołu. 
 
 
 
g. przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz 
przyj ęcia Statutu Związku,   
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i 
Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz przyjęcia Statutu Związku,   
 
Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XV/121/2008 w sprawie  przystąpienia 
Miasta i Gminy Pleszew do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz przyjęcia Statutu 
Związku. Uchwała stanowi załącznik nr 12 protokołu. 
 
 
 
Do pkt 11. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.  
 
J. Rowecki przedstawił informację dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
MiG Pleszew, która stanowi załącznik nr 13 protokołu. 
 
Radny  Żychlewicz pyta jaka jest przepustowość stacji w m3 i ile wody przepływa obecnie. 
 
J. Rowecki poinformował, że przepustowość stacji jest na 350m3 wody na godzinę. Obecnie 
pompowanych jest 230m3 na godzinę. Woda jest przepuszczana przez wszystkie 7 filtrów. 
Potrwa to ok. 3 miesięcy. W późniejszym czasie woda będzie przepuszczana przez taką ilość 
filtrów jaka będzie potrzebna do  ilości pompowanej wody. 
 
Radny Żychlewicz rozumie, że w późniejszym czasie będziemy doświadczać na mniejszej 
ilości filtrów czy ta woda zostanie uzdatniona do odpowiednich parametrów. W chwili 
obecnej takiej pewności nie mamy. Obecnie woda się uzdatnia ale na mniejszej 
przepustowości czyli na mniejszej ilości wody a na maksymalnym wykorzystaniu filtrów. Co 
będzie dalej zobaczymy a za te pieniądze powinniśmy wiedzieć co będzie. 
 
J. Rowecki  wyjaśnił, że filtry muszą się wpracować. Potrwa to 3 miesiące i po tym okresie 
będzie wiadomo. 
 
Radny Jędrasiak stwierdził, że zostanie utworzone specjalne konto, na którym będą 
zapisywane wszystkie rzeczy związane ze stacją. Mówimy o eksploatacji bieżącej. Głównym 
celem podwyżki cen za wodę była amortyzacja. Z informacji uzyskanych od pracowników 
PK wynika, że amortyzacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na odtworzenie lub 
modernizację. Pyta czy te środki będą wpłacone również na oddzielne konto i 
wykorzystywane tylko na to. Ponadto czy wydawanie środków również będzie na oddzielnym 
koncie aby w każdej chwili można je było sprawdzić. 
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J. Rowecki wyjaśnił, że środki z amortyzacji idą tylko i wyłącznie na odtworzenie tego a nie 
innego majątku. 
 
Radny Kuberka pyta jakim okresem jest objęta gwarancja tych urządzeń, w tym filtrów. 
 
J Rowecki poinformował, że gwarancja zarówno na obiekt jak i na  filtry wynosi 3 lata. 
 
Radny Żychlewicz  zwracając się do pracowników sanepidu stwierdził, że  wiadomym jest, iż 
istnieje harmonogram pobierania wody do kontroli. Z tego harmonogramu wynika, że wodę 
do kontroli pobiera się zawsze w tych samych punktach. W takiej sytuacji punkty te można 
doprowadzić do perfekcji wg najnowszej techniki wykonawczej. Badania wody z takich 
punktów nie odzwierciedlają dostaw wody do pozostałych odbiorców. Pyta czy wody do 
kontroli nie można pobierać z różnych miejsc, z zaskoczenia aby wyniki były pewne. 
 
Radny Jędrasiak stwierdził, że czytając gazety i przeglądając stronę internetowa urzędu 
można się dowiedzieć, że woda uzyskała pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
w Pleszewie. Przeglądając stronę internetową sanepidu nie ma ani słowa o tym, że dokonano 
w ostatnim czasie jakiejkolwiek kontroli. Z informacji jakie radni otrzymali na temat jakości 
wody i płukania sieci wynika, że ma ono następować przez najbliższe 3 lata po to aby uzyskać 
parametry, które są wymagane normami. Pyta czy przez te 3 lata woda będzie niezdatna do 
picia czy będzie dopuszczona warunkowo. Jeśli woda spełnia normy, to może płukanie jest 
zbędne. 
 
Radny Żychlewicz  stwierdził, że przy ostatnim wykryciu bakterii coli przez sanepid podano 
informację, że sanepid się pomylił gdyż stacja PK tych bakterii nie wykazała. 
 
Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie Pani Jolanta 
Ulatowska stwierdziła, że to ustawodawca określa miejsca pobierania wody do badania. 
Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Zdrowia. Nie ma możliwości pobierania próbek w taki 
sposób jak to sugeruje radny Żychlewicz. 25 stycznia sanepid wystosował pismo do 
wszystkich właścicieli wodociągów z prośbą o dostosowanie i ustalenie miejsc poboru wody 
tak aby rozłożyć je równomiernie i społeczeństwo czuło się bezpiecznie. 
 
Radny Żychlewicz uważa, że jeżeli wodę do badań będzie się ciągle pobierało w tych samych 
miejscach, to w innych miejscach może być zupełnie inna sytuacja z tą wodą. 
 
Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie Pani Jolanta Ulatowska 
stwierdziła, że nie jest mądrzejsza od ustawodawcy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego 
Jędrasiaka stwierdziła, że sprawdziła informacje umieszczone na stronie UMiG Pleszew. 
Informacja mogłaby być uzupełniona o dane mówiące o tym, że  terenowa stacja w Pleszewie 
wydała opinie o dołączenie wody do spożycia aby wypracować złoże. Jest to racjonalne. 
Decyzja została skonsultowana z Sanepidem Wojewódzkim. Podkreśliła, że nie ma wydanej 
opinii jeśli chodzi o stację uzdatniania. Decyzję pozytywną dopuszczającą stację uzdatniania 
będzie można wydać wówczas gdy będzie wymagana jakość wody oraz rozruch 
technologiczny. Opinię wydaliśmy na 3 miesiące tj. do końca marca. Podkreśliła, że sanepid 
nie ma obowiązku na stronie internetowej umieszczać przepływu informacji między 
właścicielem wodociągu a sanepidem. Stwierdziła, że nie potrafi powiedzieć dlaczego wyniki 
badań wody, o których mówił radny Żychlewicz były inne. Jeśli rosną bakterie, to musiało 
być zanieczyszczenie. Oczywiście etapy mogą być różne ale jeśli badania wykonują 
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pracownicy posiadający certyfikaty, to trudno jej podważać laboratorium akredytowane. 
Uważa, że pytanie dotyczące płukania sieci powinno być skierowane do kogoś innego. 
 
Radny Jędrasiak pyta czy woda z sieci mimo, że  tak jak niektórzy twierdzą w rurach znajduje 
się żelazo i mangan będzie spełniała wszystkie warunki. 
 
Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie Pani Jolanta 
Ulatowska stwierdziła, że zobowiązano osobę, która budowała tą stację do codziennego 
badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody. Jest to warunek konieczny. Ten 
monitoring kontrolny dotyczy tylko stacji uzdatniania. Na sieci, zgodnie z harmonogramem 
badania będą przeprowadzone  19 lutego. 
 
Radny Kuberka pyta czy chlor również jest w porządku. 
 
Dyrektor Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pleszewie Pani Jolanta Ulatowska 
stwierdziła, że mangan, żelazo i chlor jest monitorowany przez wodociągi. W przeglądzie 
kontrolnym 19 lutego również chlor będzie badany. 
 
 
 
Do pkt 12 Interpelacje radnych. 
 
 
Radny Ptak interpeluje w sprawach: 
-kanalizacji przy ul. Podgórnej, 
-kanalizacji przy ul. Wojska Polskiego. 
 
Radny Chołody interpeluje w sprawie remontu na ul. Wojska Polskiego. 
Ponadto stwierdził, że jest zaskoczony szybką reakcją dotyczącą jego interpelacji złożonej na 
poprzedniej sesji w sprawie wycięcia drzewa przy wyjeździe z ul. Wojska Polskiego. 
 
Radny Sitnicki interpeluje w sprawach: 
-oświetlenia na drodze Pleszew-Korzkwy 
-prac nad planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pleszew. 
 
Radny Grobys interpeluje w sprawie wywozu śmieci do lasu w m.  Chorzew – Zielona Łąka. 
 
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawach: 
- bałaganu w lesie w m. Brzezie, 
- zanieczyszczenia rowu na ul. Kaliskiej przy głównej drodze, 
-monitoringu. 
 
Radny Borkowski interpeluje w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w miejscowości 
Marszew. 
 
Radny Suska do protokołu złożył interpelację w sprawie naprawy nawierzchni ul. Parkowej w 
Kuczkowie. 
 
 
Do pkt 13 Odpowiedzi na interpelacje. 
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Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnego Ptaka stwierdził, że należy najpierw 
opracować analizę kosztową, co pozwoli zobaczyć jakie są możliwości budowy tej 
kanalizacji. Odpowiadając radnemu Chołodemu stwierdził, że remont tych dróg planowany 
jest na ten rok. Na piśmie poda przybliżony termin realizacji tych prac. Odpowiadając 
radnemu Sitnickiemu w sprawie mpzp przypomniał, że temat ten będzie przedmiotem lutowej 
sesji zgodnie z planem pracy Rady. Odnosząc się do interpelacji w sprawie zanieczyszczenia 
lasów stwierdził, że Straż Miejska skontroluje sytuacje i na właścicieli tych terenów wydana 
zostanie odpowiednia decyzja. Odnosząc się do interpelacji radnego Jędrasiaka w sprawie 
rowów na ul. Kaliskiej poinformował, że z rozmów z przedstawicielami GDDKiA wynika, że 
droga krajowa nr 12 będzie robiona w 2009r. Podczas kolejnego spotkania zwrócimy uwagę 
na ten problem a SM przeprowadzi kontrolę dotyczącą sposobu odprowadzania ścieków. 
Odnosząc się do interpelacji w sprawie monitoringu stwierdził,  że zadanie to nie jest 
zakończone. Mamy poważne uwagi co do wykonania tego zadania. Jeśli firma nie wykona 
zastrzeżeń, które zgłosiliśmy, to sprawa trafi do sądu.  
 
 
Stwierdził, że na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one  w formie 
pisemnej złożone do Biura Rady. 
 
 
Do pkt 14 Sprawy różne. 
 
Radny Jędrasiak pyta czy już są naliczane ulgi za selekcję odpadów. 
 
J. Rowecki wyjaśnił, że obecnie PK prowadzi selektywną zbiórkę odpadów tylko z punktów 
segregacji, które są na terenie MiG Pleszew. Docelowo przymierzamy się do prowadzenia 
selektywnej zbiórki u źródła z tym, że wówczas będzie należało zlikwidować punkty 
zbiorcze. Podkreślił, że upusty o których mówi regulamin będą stosowane dopiero po roku. 
 
Radna Kałużna odnosząc się do sprawy oświaty uważa, że warto przedstawić również 
warianty dotyczące stołówek aby już nie wracać do tego tematu. 
 
Przewodniczący Rady ma nadzieję, że opracowane materiały będą wyczerpywały tematy 
poruszane na komisjach i na dzisiejszych sesjach. Temat jest bardzo szeroki począwszy od 
małych szkół, przedszkoli po stołówki a kończąc na gimnazjach. 
 
K Szac Przewodniczący Osiedla jest zaniepokojony wzrostem liczby lokali sprzedających 
alkohol. Mieszkańcy po godzinie 22.00 są niepokojeni przez osoby opuszczające te lokale. 
Osoby te są często pod wpływem alkoholu i zakłócają cisze nocną. Apeluje aby podjąć 
działania w celu ograniczenia takich lokali. 
 
Radny Żychlewicz poruszył sprawę lokali otwartych w godzinach nocnych i zakłócania ciszy 
nocnej. Wystąpienie stanowi załącznik nr 14 protokołu. 
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Radny Suska poinformował, że od dnia 1 lutego 2008r. w UMiG Pleszew będzie pracowała 
jego bratanica. Wynagrodzenie i jego pochodne w całości pokrywać będzie PUP. Praca ta jest 
w ramach programu aktywizacji osób niepełnosprawnych. Podziękował Burmistrzowi oraz 
Dyrektorowi PUP za pozytywne załatwienie sprawy 
 
Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego Żychlewicza stwierdził, że 
rozumie, iż przygotuje on stosowny projekt uchwały z którym radni będą mogli się zapoznać. 
Następnie po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XV sesji. 
 
 
Protokołowała:      Przewodniczący Rady: 
 
Małgorzata Szkudlarz      Mieczysław Kołtuniewski 
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Wykaz załączników 

 
 
Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej. 

Załącznik nr 2 – lista obecności  sołtysów. 

Załącznik nr 3 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli. 

Załącznik nr 4 – lista obecności zaproszonych gości.  

Załącznik nr 5 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy.  

Załącznik nr 6 – uchwała w sprawie przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Skarbu 
Państwa, 
 
Załącznik nr 7 – uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3  wody dostarczanej dla gospodarstw 
domowych. 
 
Załącznik nr 8 – uchwała w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i 
Gminy Pleszew położonej przy ulicy Wierzbowej w Pleszewie,  
 
Załącznik nr 9 – uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych 
 
Załącznik nr 10 – uchwała w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, 
 
Załącznik nr 11 – uchwała a w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające 
zezwolenia na terenie Miasta i Gminy, 
 
Załącznik nr 12 – uchwała w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Związku 
Gmin Zlewni Górnej Baryczy oraz przyjęcia Statutu Związku,   
 
Załącznik nr 13 - informacja dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców MiG 
Pleszew, 
 
Załącznik nr 14 – wystąpienie radnego Żychlewicza w sprawie lokali otwartych w godzinach 
nocnych i zakłócania ciszy nocnej. 
 


