Protokół nr XVIII/2008
z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2008r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1710.

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

Ponadto w obradach sesji uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.

Sołtysi Wsi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 protokółu.
Przewodniczący Zarządów Osiedli – lista obecności stanowi załącznik nr 3 protokółu.
Kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy - lista obecności stanowi załącznik nr 4 protokółu,
Zaproszeni goście – lista obecności stanowi załącznik nr 5 protokołu.

Otwarcia XVIII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, Ŝe na 21 radnych na sali znajduje się 18 radnych (nie ma radnego
Hasińskiego,którego nieobecność została usprawiedliwiona radnej KałuŜnej i radnego
Sitnickiego) czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał
wszystkich zebranych. Następnie przedstawił porządek obrad. Radni do przedstawionego
porządku nie wnieśli uwag. Przedstawia on się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr XVII/2008 z dnia 27 marca 2008r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2008r.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za
2007r. – dyskusja.
7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za
2007r.
-przerwa8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla
niepublicznych placówek oświatowych,
b. zmiany uchwały nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania
Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie
c. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
d. zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia
1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,
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e.

zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia
2006r.
w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania,
f. zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia
2006 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w
Pleszewie.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyraŜenia poparcia dla utworzenia w Poznaniu
w 90-tą rocznicę zwycięskiego zrywu niepodległościowego, nowoczesnego Muzeum
Powstania Wielkopolskiego.
10. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
11. Interpelacje radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy róŜne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XVII/2008 z dnia 27 marca 2008r.
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła protokół Nr XVII/2008 z dnia 27 marca 2008r.

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji.

Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2008r.
Rada Miejska jednogłośnie (18za) przyjęła Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej
podjętych w I kw. 2008r.

Do pkt 6 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za
2007r. – dyskusja.
Przewodniczący Rady zaproponował aby głos w tym temacie zabrał najpierw Włodzimierz
Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i przedstawił protokół, wniosek i uchwałę
Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Następnie Skarbnik przedstawi opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wyraŜenia opinii o przedłoŜonym przez Burmistrza Miasta i
Gminy Pleszew sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta i Gminy za 2007r. W kolejnej
części jako Przewodniczący Rady przedstawi opinię RIO w sprawie wyraŜenia opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2007r. W kolejnej części otworzy dyskusje w
sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2006r.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 12/2008 z
posiedzeń Komisji Rewizyjnej w dniach 31 i 4 kwietnia 2008r. w sprawach związanych z
absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, który stanowi załącznik nr 6 protokołu.
Następnie przedstawił uchwałę nr 1/2008 Komisji Rewizyjnej z dnia 4 kwietnia 2008r. w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2007r.
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wraz z opinią dotyczącą wykonania budŜetu MiG Pleszew za 2007r., która stanowi załącznik
nr 7 protokołu.
Skarbnik przedstawiła uchwałę nr SO-46/2-SP/Ka/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2008r. w sprawie wyraŜenia opinii o
przedłoŜonym przez Burmistrza MiG Pleszew sprawozdaniu z wykonania budŜetu MiG za
2007r., która stanowi załącznik nr 8 protokołu. Odnosząc się do zastrzeŜenia zawartego w pkt
5 stwierdziła, Ŝe dyrektorzy szkół za pośrednictwem Wydziału Edukacji zostali zobowiązani
do uregulowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań w terminie ustalonym w umowie.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe Skarbnik dalszych wyjaśnień udzieli po odczytaniu
kolejnej uchwały RIO. Następnie przedstawił uchwałę nr SO 39/2-ABS/Ka/08 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2008r. w
sprawie wyraŜenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Pleszew za 2007r., która stanowi załącznik nr 9
protokołu.
Skarbnik odnosząc się do zastrzeŜenia zawartego w pkt 5 stwierdziła, Ŝe dyrektorzy szkół za
pośrednictwem Wydziału Edukacji zostali zobowiązani do uregulowania wcześniej
zaciągniętych zobowiązań w terminie ustalonym w umowie czy teŜ na fakturze aby nie
dochodziło do zapłaty odsetek karnych. W gminie jest zasada, Ŝe osoby, które dopuszczą, Ŝe
zapłaty nie są uregulowane w terminie i są odsetki karne, to muszą te odsetki zwrócić z
własnej kieszeni. Przeprowadzona kontrola 5% wydatków przez komórkę kontroli nie
wykazała Ŝadnych uchybień w tym zakresie. Wydaje jej się, Ŝe nieterminowe uregulowanie
naleŜności wynika z faktu likwidacji z końcem roku jednostki obsługującej szkoły i
przejściem księgowych do szkół.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą rozpatrzenie sprawozdania
z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2007r.
Radny Jędrasiak zwracając się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pyta jakimi
środkami miasto dysponowało na koncie na koniec roku. Pyta w jakiej pozycji nastąpiło
zwiększenie dochodów własnych, o których mówił.
Na sali znajduje się 19 radnych. Przyszedł radny Sitnicki.
Radny Borkowski odnosząc się do spraw realizacji zadań inwestycyjnych, omawianych na
posiedzeniu komisji oświaty przypomniał, Ŝe w Kowalewie zrealizowano wymianę okien.
Przygotowano projekty termoizolacji budynków dzięki czemu być moŜe w tym roku uda się
pozyskać środki na ten cel. Przeprowadzono równieŜ remont budynku OSiR i przeniesiono go
na ul. Mickiewicza a salę gimnastyczną przekazano ZSP nr 2. Zarówno kino jak i niektóre
pomieszczenia w DK zostały zmodernizowane. Bardzo go cieszy pozyskanie w ubiegłym
roku środków zewnętrznych na monitoring szkół. RównieŜ pozytywnie naleŜy się odnieść do
pozyskania środków finansowych na boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz dodatkowej
subwencji, która została przeznaczona na remonty w szkołach. Bardzo istotny jest fakt
pozyskania środków z ministerstwa edukacji, kuratorium, od wojewody na wymianę
zagraniczną, wycieczki szkolne i zajęcia pozaszkolne. Członkowie Komisji Oświaty uwaŜają,
Ŝe rzeczą pilną do zrealizowania w tym roku jest przebudowa Placu Kościuszki. Kolejnym
priorytetem jest występowanie o środki na boiska ze sztuczną nawierzchnią. NaleŜy się
równieŜ zastanowić nad remontem sali na Placu Kościuszki. Bardzo istotną sprawą jest
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równieŜ pozyskanie terenów od OHP na budowę kompleksu sportowego. Przypomniał, Ŝe
sprawa ta jest bardzo przeciągana. Niepokojąca jest ta sytuacja gdyŜ budowa obiektu się nie
rozpoczyna. Otrzymał pismo od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Platan, które
równieŜ jest zaniepokojone odkładaniem budowy kompleksu sportowego w czasie. Ma
nadzieje, Ŝe zadanie to w tym roku zostanie rozpoczęte i w końcu zostanie zrealizowane.
Radny Kaczmarek przypomniał, Ŝe budŜet w ubiegłym roku był zmieniany aŜ 17 razy. Było
to 10 uchwał i 17 zarządzeń burmistrza. Bardzo często było tak, Ŝe zaraz po podjęciu przez
Radę uchwały burmistrz wydawał zarządzenie o zmianie budŜetu. Pyta dlaczego tak się
działo. Ponadto dlaczego jest tak niskie wykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników.
RóŜnica miedzy planem a wydatkami wynosi 700.000zł. Pyta dlaczego aŜ 60% dotacji
przeznaczonej na naukę języka angielskiego zostało zwrócone do wojewody. Zastanawia się
dlaczego jest tak niskie wykonanie planu dochodów z podatku rolnego. ZauwaŜył, Ŝe w tabeli
7 na str.27 są błędy. Pisze, Ŝe podatek transportowy realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
Wydaje mu się, Ŝe jest on realizowany przez gminę. Podobna sytuacja dotyczy podatku od
czynności cywilnoprawnych. Jest mowa o tym, Ŝe jest realizowany przez gminę a jest on
chyba realizowany przez Urząd Skarbowy.
Radny Ptak cieszy się, Ŝe chodnik na ul. Batorego, o który zabiegał wraz z radnym Klakiem
został zrobiony. Chodnik ten poprawił estetykę miasta i bezpieczeństwo mieszkańców.
Chciałby jeszcze zwrócić uwagę na zadanie uporządkowanie gospodarki i modernizacja
mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków. Dokumentacja na to zadanie pozwoli na
planowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków w latach 2009-2015.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe równieŜ zabiegał o budowę chodnika na ul. Batorego.
Radny Grobys zauwaŜył, Ŝe bardzo duŜy wpływ na przekroczenie planów dochodów miały
podatki, które ściąga US. Są to odpisy podatków dochodowych od osób fizycznych i
prawnych a takŜe podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w
formie karty podatkowej i podatek od czynności cywilnoprawnych. DuŜy wpływ miała
równieŜ ściągalność zaległości podatkowych. Zmniejszenie zaległości podatkowych nastąpiło
o kwotę 934.000zł w stosunku do roku ubiegłego. Podziękował członkom komisji rewizyjnej
za wkład włoŜony w ocenę sprawozdania z wykonania budŜetu dzięki czemu moŜliwe było
wywiązanie się z nałoŜonych terminów przez RIO. Podkreślił, Ŝe zastrzeŜenie RIO dotyczące
niezapłaconych faktur zostało równieŜ przez komisję zauwaŜone i uwzględnione w opinii.
Apeluje aby wniosek sformułowany przez komisję rewizyjna pozytywnie przegłosować.
Skarbnik poinformowała, Ŝe na rachunku niewygasających wydatków widnieje kwota
1.507.210zł. Na rachunku samego budŜetu jest kwota ok. 3.860.000zł. Nie liczy rachunku
dochodów własnych, rachunku socjalnego i gminnego funduszu. Zwiększone zostały dochody
w miesiącu grudniu. Musiałaby zajrzeć do budŜetu aby wiedzieć w jakich pozycjach. Z tego
co pamięta były dotacje, zwiększenie z tytułu sprzedaŜy mienia majątkowego. Odnosząc się
do sprawy wykonania wynagrodzeń wyjaśniła, Ŝe kwota ok. 600.000zł. nie została wykonana
w szkołach, część braku wykonania wynika z za duŜego planu a część z tego, Ŝe
zobowiązania naliczenia z miesiąca grudnia zgodnie z przepisami zostały odprowadzone w
następnym miesiącu. Nauka języka angielskiego została wykonana w 40%. Z informacji,
które posiada wynika, Ŝe wynagrodzenie pobierała osoba z niŜszym stopniem awansu
zawodowego niŜ to było planowane. Odnosząc się do wykonania podatku rolnego stwierdziła,
Ŝe na to nie ma zbyt wielkiego wpływu. Tam gdzie to było moŜliwe zostały wystawione
upomnienia. Odnosząc się do sprawy wydawanych zarządzeń po zmianie uchwały

4

przypomniała, Ŝe projekt uchwały do radnych powinien być dostarczony 10 dni przed sesja.
Często jest tak, Ŝe zaraz po sesji przychodzą róŜne pisma np. o od wojewody i naleŜy dokonać
niezbędnych zmian zarządzeniem.
Radny Kowcuń stwierdził, Ŝe Klub Radnych Lewicy nie będzie ani chwalił ani dziękował
Burmistrzowi za inwestycje i remonty, które zostały wykonane. Zagłosuje za uchwałą
udzielenia absolutorium. Za pozytywną decyzją naszego klubu przemawiają inwestycje i
remonty, które zgłaszaliśmy do budŜetu 2007r. i zostały wykonane. Była to m.in. rozbudowa
drogi wraz z odwodnieniem w m. Zawady, remont dróg wewnętrznych na osiedlu przy ul. Al.
Wojska Polskiego, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul Wierzbowej w
Pleszewie, połoŜenie chodnika na ul. Parkowej w Lenartowicach, projekt oświetlenia i
przejścia dla pieszych w Brzeziu.
Radny Klak odnosząc się o zapytania radnego Jędrasiaka stwierdził, Ŝe w sprawozdaniu Rb
ST moŜna zobaczyć ile środków na poszczególnych rachunkach bankowych ma UMiG na
koniec roku. Stan środków ogólnych 3.855.000zł. w tym stan środków na rachunkach
wydatków niewygasających 1.507.000zł., stan środków dotacji niewykorzystanych w roku
budŜetowym 468.000zł., środki dotacji i subwencji przekazanych w grudniu na styczeń
prawie 1.000.000zł i stan środków funduszy pomocowych, konkretnie pochodzących z
budowy stacji uzdatniania wody 173.000zł. Chciałby się odnieść do środków dotacji
niewykorzystanych w roku budŜetowym. Przypomniał, Ŝe wiele razy radni z Klubu Razem
dla Pleszewa mówili o tym aby zwiększyć środki dla MGOPS na zasiłki stałe i okresowe oraz
na inną pomoc osobom potrzebującym a tu nagle MGOPS nie wykorzystuje pół miliona
złotych dotacji, którą dostaje na swoje funkcjonowanie. Rozumie, Ŝe mógł nie wykorzystać
kwoty na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i pochodne ale
niewykorzystanie kwot na zasiłki stałe w kwocie 30.000zł, zasiłki okresowe 38.000zł i
pozostałą działalność 34.000zł jest dla niego niezrozumiałe tym bardziej, Ŝe jest tyle osób
potrzebujących. Stwierdził, Ŝe jeŜeli chodzi o same materiały budŜetowe, to uwaŜa, Ŝe 1,5
roczna nauka nie poszła w las i nie ma specjalnie duŜo błędów merytorycznych czy teŜ
rachunkowych a o drobnych nie będzie wspominać. Aby radni mieli świadomość skąd
nadwyŜka w kwocie prawie 4 mln zł znalazła się na rachunkach bankowych miasta wyjaśnił,
Ŝe dochody wynosiły ponad 59.000.000zł i były o prawie 1 mln zł większe od
zaplanowanych. Natomiast wydatki wynosiły 62.000.000zł i były niŜsze od planowanych o
prawie 3.000.000zł. Stąd ta róŜnica i ta kwota na rachunkach bankowych w kwocie
4.000.000zł. Jeśli wziąć pod uwagę, Ŝe mamy prawie 4.000.000zł na rachunkach bankowych
plus 2.000.000zł., które juŜ są lub są w drodze za wybudowanie stacji uzdatniania wody, to
mamy juŜ kwotę ponad 6.000.000zł do dyspozycji na ten rok. Spróbuje wyjaśnić czemu
zawdzięczamy takie wyniki. Wykonanie w działach związanych z oświatą tj dział 801 i 854
gdzie są świetlice szkolne jest mniejsze od planowanych o prawie 1.300.000zł. Nie będzie się
tutaj specjalnie rozwodził nad oświatą chociaŜ przygotował sobie wykład dla prezesa ZNP,
który niestety nie jest obecny na waŜniejszych spotkaniach a dzisiejsze spotkanie jest
rozliczeniem budŜetu równieŜ oświaty za rok ubiegły. Najwidoczniej prezes nie jest
zainteresowany tymi informacjami. Celowo na spotkaniach gdzie poruszałem temat oświaty
szczególnie w szkołach wiejskich gdzie podjęto uchwały o zamiarze likwidacji mówił o
drobnych kwotach, z których nauczyciele mogliby zrezygnować. Później pisała o tym prasa.
Pan Piotr Kowalik najwidoczniej nie zrozumiał jego intencji. Nie chodziło mu o zabieranie
nauczycielom środków na podwyŜki tylko aby się zainteresował budŜetem, jak on wygląda,
jakie są środki i mógł tego pilnować a nie jak to się wypowiedział w mediach, Ŝe swój czas
poświęca codziennie na chodzenie po jednym czy drugim biurze. Oszczędności są równieŜ w
funkcjonowaniu Ratusza i Rady Miejskiej. Z planowanych wydatków 4.800.000zł na
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administrację publiczną wydano 4.600.000zł czyli zaoszczędzono prawie 200.000zł.W tym
samym miejscu są środki przeznaczone na Radę Miejską. W kaŜdym z paragrafów
dotyczących funkcjonowania rady wydano duŜo mniejsze środki niŜ to zaplanowano.
Radny śychlewicz pyta ile szkoły odprowadziły Vatu od sprzedaŜy obiadów dla wszystkich
innych osób poza dziećmi bo tylko od nich nie trzeba go odprowadzać. Podkreślił, Ŝe nadzór
księgowy ratusza był do września 2007r. Ponadto pyta jakie koszty przechodziły przez
miejski budŜet 2007r. związane z tzw. balem burmistrza. Pyta gdzie te koszty są ujęte.
Stwierdził, Ŝe nie neguje wzniosłego celu balu tylko dopytuje w sprawie jego organizacji bo
widzi pewne zdarzenia, które nie powinny mieć miejsca gdy cel charytatywny jest sygnowany
z nazwiska i imienia a nie są widoczne koszty tych działań jeśli ponosi je urząd. Są one wręcz
ukrywane przed radnymi. Wie od pracowników ratusza , Ŝe był np. wyjazd pana Staszaka i
Koniecznego do Poznania w sprawie balu. Pyta na czyj rachunek były czynione zakupy na
potrzeby balu.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe procedura absolutoryjna w tym roku została zaburzona w kilku
miejscach. Zgodnie z ustawą radni powinni otrzymać materiały 20 marca a otrzymali je na
sesji 27 marca. Na komisji zdrowia, kiedy to zgłaszał powiedziano mu, Ŝe do organu
stanowiącego materiały złoŜono 20 marca na co jest potwierdzenie. Komisja Rewizyjne
chciała, co było słuszne, zebrać uwagi resortowych komisji ale pośpiech spowodował, Ŝe
odbyła się ona niezgodnie z prawem. Nie minęły 24 godziny i odbyła się dziwna komisja.
Prowadził ją początkowo wiceprzewodniczący T. Woźny. Spytałem czy zebrała się zgodnie z
prawem i w jakim celu. Powiedziano mi, Ŝe w sumie to inne komisje się nie zebrały więc
nasza komisja teŜ się niepotrzebnie zebrała. Uznano komisję za niebyłą. W ten sposób po raz
kolejny została naruszona procedura. Pochwalił Komisję Rewizyjną za to, Ŝe opinia została
dostarczona do RIO w terminie ale nie zmienia to faktu, ze procedura została naruszona. Przy
wykonaniu budŜetu nie sposób nie mówić, Ŝe w tle wydatków jest kataklizm związany z
wodą. Oprócz tego, ze zostały poniesione wydatki z budŜetu Miasta to ludzie ponieśli
uszczerbek na zdrowiu oraz własnych budŜetów. Ludzie do dzisiaj kupują wodę. Woda mimo
tak świetnych wyników nadal nie cieszy się zaufaniem tak jak główny wykonawca budŜetu
2007r.

Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe w ciągu roku było bardzo duŜo zmian w budŜecie o czym
wspomniał juŜ radny Kaczmarek Było teŜ duŜo niekonsekwencji w propozycjach
budŜetowych przedkładanych Radzie przez burmistrza, Ŝe określam je mianem chaosu
budŜetowego. Decyzje były podejmowane pod wpływem chwili, emocji czy sytuacji
politycznej. Takie działanie Burmistrza i koalicji rządzącej moŜna określić działaniem kija i
marchewki, to znaczy jeśli nie zagłosujesz tak jak ja proponuję to np. nie zatrudnię osoby,
którą mi podsuwasz do zatrudnienia, zwolnię ją jeśli juŜ jest zatrudniona itd. Takie mamy
odczucia w opozycji, przynajmniej większość z radnych opozycji. Nie realizowanie
wieloletniego planu inwestycyjnego przyjętego przez Radę uznaję jako kpiny z Rady i rządy
autokratyczne na bazie niesławnego prawa Kaduka. W związku z takimi działaniami i
wątpliwościami apeluję o nieudzielanie Burmistrzowi Marianowi Adamkowi absolutorium za
rok 2007.
Radny Grobys odnosząc się do wypowiedzi Radnego Kuberki poinformował, Ŝe przy
rozpatrywaniu sprawozdania i ocenie wykonania budŜetu mogą być brane pod uwagę opinie
innych komisji rady. Ich opinia najczęściej cząstkowa i związana z właściwością komisji
problemowej moŜe być jedynie pomocniczo wykorzystywana przez komisję właściwą, którą
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to pozostaje Komisja Rewizyjna. Przypomniał, Ŝe okło 15 marca wystąpił do
przewodniczących komisji chcąc rzetelnie ich wnioski uwzględnić w ocenie. Podkreślił, Ŝe za
termin zwołania komisji odpowiedzialny jest przewodniczący danej komisji i właśnie przy
zwoływaniu posiedzeń wyszło małe nieporozumienie. Odnosząc się do sprawy związanej ze
zmniejszenia kosztów zadłuŜeniem stwierdził, Ŝe dzięki działaniom burmistrza raty były
spłacane w końcówce obowiązujących terminów w związku z czym moŜna było uzyskać tak
znaczne efekty. Mimo, iŜ jest to temat wiodący wiceprzewodniczącego Klaka, to stwierdził,
Ŝe zadłuŜenia wynosi 19.500.000zł to jest 33% zadłuŜenia dopuszczanego przez ustawę.
MoŜna więc zadłuŜyć się jeszcze na kwotę 15.400.000 zł. Podkreślił, Ŝe sytuacja finansowa
jest stabilna, płynna i nie zagraŜa jej Ŝadne niebezpieczeństwo.
Radny Kuberka uwaŜa, Ŝe zanim radny Grobys powinien najpierw przeczytać pięć razy aby
zrozumieć co czyta a przy dziesiątym czytaniu przyzna mu racje.
Radny Klak odnosząc się do wypowiedzi radnego Grobysa stwierdził, Ŝe się przejęzyczył
chyba, ze myśli tak jak powiedział. Radny Grobys powiedział , Ŝe mniejsze koszty obsługi
długu są z tego powodu bo były spłacane w ostatnim momencie. Jest to nieprawdą. Prawdą
jest to, Ŝe były spłacane w ostatnim momencie ale nie powoduje to zmniejszenia kosztów
finansowych.
Skarbnik odnosząc się do zapytań radnego śychlewicza poinformowała, Ŝe szkoły nie są
płatnikami podatku VAT-u . Proponuje aby na pytanie dotyczące niewykorzystanej dotacji w
MGOPS odpowiedziała dyrektor jednostki. Podkreśliła, Ŝe sprawozdanie zostało dostarczone
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kalisza w dniu 21 marca, a do Biura Rady zostało
złoŜone 20 marca.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe rozumiem odpowiedź skarbnik ale przypomniał, iŜ
podkreślił, Ŝe do września to urząd prowadził te sprawy, który jest płatnikiem VAT-u.
O. Matysiak Dyrektor MGOPS odpowiadając na pytanie radnego Klaka stwierdziła, Ŝe
zasiłki stałe udziela się osobom, które mają udzielone wcześniej orzeczenie o
niepełnosprawności. W roku 2007 z tych zasiłków skorzystało 357 osób czyli wykonanie
planu wyniosło 96,84%. Aby otrzymać zasiłek okresowy równieŜ trzeba spełniać
odpowiednie kryteria dochodowe. Dla osoby samotnej jest to 477 zł., natomiast na osobę w
rodzinie 351 zł.. Poza tym w zasiłkach okresowych trzeba spełniać jeszcze jeden z warunków:
długotrwała choroba w rodzinie, bezrobocie , niemoŜliwość nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia. Zasiłków okresowych w 2007 roku było wypłaconych
1219 co daje 85,05% wykonanego planu. Jeśli chodzi o resztę zwrotów będzie, to dotyczyło
zasiłków celowych z programu. Niestety nie udaje się przewidzieć ilu uczniów skorzysta ze
stołówek szkolnych. Od września są nowe wnioski o doŜywianie uczniów w szkole. Spada
niestety liczba uczniów i to teŜ się łączy z tym, Ŝe nie został wykonany plan w 100%.
Wykonanie tego planu wynosiło 90%.
Radny Klak stwierdził, Ŝe nasuwa się wniosek, Ŝe w powiecie pleszewskim jest mniej
chorych, mniej niepełnosprawnych i mniej biednych.
Radny Kaczmarek stwierdził, Ŝe radny Klak chyba nie zrozumiał o co chodzi. Po prostu nie
jesteśmy w stanie przewidzieć ile będzie orzeczonych stopni niepełnosprawności. Przy planie
był brany pod uwagę rok 2006. W 2007 roku wpłynęło mniej wniosków, wydano mniej
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orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo niektórych nie przedłuŜono. Wobec tego trzeba
było te pieniądze zwrócić.
Radny Klak przypomniał, Ŝe dyrektor MGOPS nie odpowiedziała konkretnie tylko
stwierdziła, Ŝe nie bardzo wie. Pan jest pracownikiem MGOP-u więc moŜe odpowie na co
niewykorzystano środków na pozostałą działalność w kwocie 33.000zł.
Burmistrz odnosząc się do pytania radnego śychlewicza w sprawie balu stwierdził, Ŝe to
bardzo boli i kole w oczy, Ŝe coś się udaje i Ŝe są środki finansowe. Podkreślił, Ŝe urząd nie
ponosił, nie ponosi i nie będzie ponosić Ŝadnych kosztów związanych z balem burmistrza.
Radny śychlewicz i radny Kuberka mówił bardzo duŜo ale Ŝaden z nich nie odniósł się do
konkretnego paragrafu. Prosi aby podali konkretnie, który paragraf nie został zachowany.
Poinformował, Ŝe zarówno RIO jak i radni zauwaŜyli, Ŝe procedura zawarta w statucie miasta,
odpowiedniej uchwale i ustawie o finansach publicznych została zachowana. UwaŜa, ze na
wszystkie zadane dzisiaj pytania zostały udzielone wyczerpujące odpowiedzi.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe zgadza się z tym co mówił burmistrz. Mówiliśmy o tym, Ŝe
tyle zmian było wprowadzonych a więc wszystko ładnie się wyprostowało ale nie w tym jest
rzecz. To tylko podkreślaliśmy i to wszystko. Inni radni mieli inne uwagi.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe faktem jest, Ŝe radni otrzymali materiały 27 marca a powinni
dostać 20 marca. Jeśli chodzi o odpowiednie paragrafy, to odpowiednie organy kiedyś
burmistrzowi je przedstawią.
Po zabraniu głosów przez wszystkich chętnych radnych Przewodniczący Rady zamknął
dyskusję nad rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za
2007r.

Do pkt 7 Głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
za 2007r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2007r. i udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za 2007r.
Rada Miejska poprzez głosowanie jawne przy 15 głosach za, 3 przeciw, 1 wstrzymującym się
przyjęła wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budŜetu Miasta i Gminy Pleszew za 2007r., tym samym podjęła uchwałę nr XVIII/133/2008
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za 2007r., która
stanowi załącznik nr 10 protokołu.
Burmistrz chciałby wrócić do jednego tematu, który był realizowany w roku ubiegłym a
mianowicie do budowy stacji uzdatniania wody. W tak krótkim okresie czasu udało się zrobić
tą stację. Podziękował radnym, którzy włączyli się w ten temat. Przy nieszczęściu jakie
spotkało Pleszew zdecydowana większość radnych z róŜnych opcji znalazła czas aby się
spotykać, podpowiadać jak rozwiązać problemy a więc była zainteresowana rozwiązaniem
problemu. Dzięki pomocy i współpracy z pracownikami urzędu udało się to wszystko
załatwić za co bardzo dziękuje. W grupie tych radnych znaleźli się równieŜ tacy, którzy
rozsiewali fałszywe i kłamliwe informacje. Dzisiaj nie mogą przeŜyć, Ŝe stacja działa
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znakomicie. Jeszcze niedawno mówili, Ŝe montowane są stare urządzenia na stacji. Ma
nadzieje, ze wkrótce wszyscy mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak stacja działa. Jest
przygotowywany materiał z takimi informacjami, który dotrze do wszystkich radnych.
Przypomniał, Ŝe radny śychlewicz mówił, Ŝe stosujemy metody zwalniania, zastraszania i
innych rzeczy. Gdyby te metody rzeczywiście były stosowane to z pewnością zięć radnego
śychlewicza juŜ dawno by nie pracował w PK.
Przewodniczący Rady ogłosił 20min. przerwy.
Naczelnik Urzędu skarbowego w Pleszewie Rafał Nawrot podziękował za ustanowienie dla
Urzędu skarbowego w Pleszewie trwałego zarządu nieruchomości przekazanej na rzecz
Skarbu Państwa przez MiG Pleszew. Podziękował najpierw za inicjatywę utworzenia USA
następnie realizacji inicjatywy przekazania na jego rzecz budynku. Stwierdził, Ŝe przekazanie
budynku jest dobrym przykładem współpracy między samorządem terytorialnym
a administracją rządową. Stwierdził, Ŝe fakt przekazania nieruchomości zarówno jego jak
i pracowników US mobilizuje do lepszego świadczenia usług.
Przewodniczący Rady podziękował za złoŜone na jego ręce kwiaty. Ma nadzieje, Ŝe
przekazanie nieruchomości rzeczywiście przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi petentów.

Do pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych
placówek oświatowych,
Burmistrz prosi aby w § 5 pkt 1dopisać : „do 15-ego kaŜdego miesiąca”. PóŜniej jest mowa o
§2 a powinno być napisano o § 3.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe dotację udziela rada Miejska . Pyta kto je dalej przyznaje
i do kogo jest adresowany wniosek.
A. Ptak wyjaśnił, Ŝe wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Rada Miejska w
budŜecie miasta uchwala kwotę dotacji dla niepublicznych placówek. Dalej na podstawie
sprawozdań miesięcznych udzielana jest kwota, która przysługuje danej placówce.
Przewodniczący Rady pyta radcę prawnego czy wniosek powinien być składany do urzędu
czy do organu?
Radca prawny wyjaśnił, Ŝe konstrukcja przygotowanej uchwały wraz z załącznikami jest
prawidłowa.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych wraz z
poprawkami, o których mówił burmistrz.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVIII/134/2008 w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek
oświatowych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu
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b. zmiany uchwały nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania
Statutu Muzeum Regionalnemu w Pleszewie
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Regionalnemu w
Pleszewie.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVIII/135/2008 w sprawie zmiany
uchwały nr XVI/122/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum
Regionalnemu w Pleszewie Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu

c. powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie,
Burmistrz przypomniał, Ŝe na wszystkich komisjach był przedstawiany proponowany skład
Rady Muzeum wraz z ich dorobkiem i doświadczeniem, które pozwalają na działanie w tej
radzie. Osobami tymi są: Andrzej Szymański, Michał Kieling, Małgorzata Giezek-Stępniak,
Adam Staszak, Ryszard Borkiewicz, Edward Pudełko. Podkreślił, Ŝe ww osoby wyraziły
zgodę na działalność w Radzie Muzeum.

Przewodniczący Rady po stwierdzeniu braku propozycji innych kandydatów poddał pod
głosowanie uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie z
powyŜszym składem osobowym.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVIII/136/2008 w sprawie powołania
Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu

d. zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w
sprawie utworzenia gminnej
jednoosobowej
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
pod
nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia
gminnej jednoosobowej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością
pod
nazwą
Pleszewskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie,
Rada Miejska jednogłośnie (19za) podjęła uchwałę nr XVIII/137/2008 w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie
utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
Pleszewskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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e.

zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006r.
w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania,

Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe proponuje się powołanie dodatkowej komisji w związku
z potrzebami europejskimi. Zadania przypisane nowopowstałej komisji do tej poru
realizowane przez komisję budŜetową. Jednak potrzeba jest dość znaczna, wniosków jest
coraz więcej. Urzędnicy muszą teŜ opinię komisji w róŜnych sprawach posiadać. Jest
potrzeba wspólnego działania i wsparcia urzędników. Stąd teŜ propozycja powołanie tej
komisji.
Radny Sitnicki prosi o podanie bliŜszego uzasadnienia powstania tej komisji. Pamięta jak 3
lub 4 lata temu ta rada rozwiązywała taką komisję na wniosek radnych koalicyjnych.
Stwierdzono wtedy, Ŝe taka komisja nie jest w ogóle potrzebna, bo wstąpiliśmy juŜ do UE i
nie ma potrzeby Ŝeby taka komisja istniała, aby ktoś pobierał wyŜsze diety z tego tytułu.
Rozumie, Ŝe jeden z radnych koalicyjnych nie jest ani przewodniczącym ani
wiceprzewodniczącym komisji i jest potrzeba utworzenia tej komisji. UwaŜa, Ŝe nie tędy
droga. Proszę o dokładniejsze wyjaśnienie przyczyn powołania tej komisji. Prosi takŜe o
przedstawienie, co zrobił do tej pory zespół do spraw integracji europejskiej. PoniewaŜ z tego
co pamięta, to w momencie rozwiązani poprzedniej komisja miał być powołany zespół, który
miał się zajmować tematyka związaną z integracją europejską.
Radny Jędrasiak zastanawia się czy nie wystarczyło by powołanie podkomisji. Jeśli ona się
sprawdzi to dopiero wówczas moŜna by było powołać komisję.
A. Ptak Z - ca burmistrza stwierdził, Ŝe od roku 2007 rozpoczął się nowy etap programowania
jeśli chodzi o fundusze unijne, który będzie trwać do 2013r. . W 2007 roku nie było jeszcze
specjalnych przesłanek do tego Ŝeby taką komisję powoływać poniewaŜ tak naprawdę te
fundusze nie zaczęły jeszcze działać. W roku 2008 z pewnym opóźnieniem, nie z winy
samorządu terytorialnego ale z winy administracji rządowej, zostają przyjęte kolejne
programy operacyjne. Stąd teŜ propozycja ze strony UMiG Ŝeby bardziej ukierunkować
pracę jednej komisji w tym zakresie. Pierwszy wniosek został juŜ złoŜony i dotyczył on
drogownictwa. Kolejne czekają na złoŜenie. UwaŜa, Ŝe pomoc Rady Miejskiej jest wskazana
i jak najbardziej oczekiwana.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe skoro rzeczywiście jest taki nawał wniosków o dofinansowanie
ze środków unijnych, to proponuje zatrudnić jedną osobę więcej w urzędzie. Osoba, która
tymi tematami będzie się zajmowała codziennie po 8 godzin będzie bardziej wydajna niŜ
grupa radnych, która będzie się spotykała raz w miesiącu na komisji przez godzinę. UwaŜa, Ŝe
bardziej zasadne będzie rozszerzenie składu urzędników niŜ angaŜowanie w to radnych.
Ewentualnie moŜna rozszerzyć kompetencje któryś juŜ istniejących komisji.
Pyta dlaczego w tej komisji nie przewiduje się funkcji wiceprzewodniczącego. We
wszystkich pozostałych komisjach ta funkcja jest. Zastanawia się dlaczego ta komisja jest
wyjątkowa.
Burmistrz stwierdził, Ŝe gdyby przyjąć tok myślenia radnego Sitnickiego to wystarczy
zatrudnić 20 kolejnych pracowników i Ŝaden z radnych nie będzie nam potrzebny. Tych
spraw jest wiele. Nowy pracownik został zatrudniony w roku ubiegłym. Na bieŜąco
monitorujemy i analizujemy potrzeby i jeśli taka potrzeba będzie, to między innymi ta
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komisja będzie przygotowywała i opiniowała i stosowny wniosek złoŜy. Stwierdził, ze
wiceprzewodniczący moŜe być ale nie musi. JeŜeli komisja uzna, Ŝe powinien być
wiceprzewodniczący, to złoŜy stosowny wniosek i radni podejmą odpowiednią uchwałę.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe przyjmuje argumentacje burmistrza. Skoro burmistrz jest takim
największym orędownikiem powołania tej komisji, to dlaczego kilka lat temu był on
największym orędownikiem likwidacji tamtej komisji. Zastanawia się co takiego się
wydarzyło przez te kilka lata, Ŝe burmistrz zmienił zdanie.
Burmistrz przypomniał, Ŝe w momencie rozwiązywania komisji nie było juŜ środków.
Wszystkie pieniądze, które były zostały juŜ podzielone i nie mieliśmy moŜliwości startowania
o ubieganie się jakichkolwiek środków. Dzisiaj sa nowe środki i nowe moŜliwości i dlatego ta
komisja powinna powstać
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe przytoczy wypowiedź radnego Borkiewicza, który na sesji gdy
była rozwiązywana komisja do spraw integracji europejskiej powiedział wprost, myślę,
uczciwie i szczerze, za co go ceni, iŜ ta komisja została rozwiązana z przyczyn politycznych.
Radny Klak stwierdził, Ŝe przed rokiem były powoływane wszystkie komisje, które juŜ
funkcjonują w Radzie. Z tego co pamięta, to przewodniczący i wiceprzewodniczący byli
wybierani przez i z pośród członków danej komisji. Pyta czy teraz będzie inaczej, bo tak
wynika z zapisów przedstawionego projektu uchwały. Pyta czy komisja, którą za chwilę
wybierzemy sama się ukonstytuuje, czy z góry mamy zaplanowane przewodniczącego tej
komisji, wiceprzewodniczącego i członków.
Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe zgodnie z porządkiem obrad najpierw jest uchwała o
powołaniu komisji a później będzie druga uchwała o składzie komisji. Nie głosujemy dwóch
uchwał od razu. Musimy tą nową komisję najpierw wprowadzić do uchwały w sprawie
powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu działania. Przy drugiej uchwale
najpierw wybierzemy członków komisji a później przewodniczącego komisji. wynika to ze
statutu. Komisja w składzie w jakim zostanie wybrana ma prawo zgłosić kandydata na
przewodniczącego. Rada moŜe zatwierdzić ale nie musi proponowanego przewodniczącego.
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej i
ustalenia przedmiotu działania
Rada miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 5 przeciw podjęła uchwałę nr
XVIII/137/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
6 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej i ustalenia przedmiotu
działania. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

f. zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w
sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady prosi o zgłaszanie kandydatów na członków komisji
Radna Tymecka do składu osobowego komisji zgłosiła radnego Chołodego.
Radny Chołody do składu osobowego komisji zgłosił radnego Wajsnisa.
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Radny Kowcuń do składu osobowego komisji zgłosił radnego Grobysa i radnego Klaka,
Radny Grobys do składu osobowego komisji zgłosił radnego Kowcunia.
Przewodniczący Komisji pyta radnych ile członków ma liczyć ta komisja. Następnie
stwierdził, Ŝe wszystkie osoby poza radnym Klakiem wyrazili zgodę na kandydowanie na
członka komisji
Radny śychlewicz do składu osobowego komisji zgłosił radnego Kaczmarka.
Radny Kaczmarek do składu osobowego komisji zgłosił radnego Sitnickiego, radnego
śychlewicza, radnego Kuberkę, radną Korzeniowską i radnego Jędrasiaka.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Rozumie, Ŝe wolą radnych jest aby komisja była tak liczna.
Radny Kowcuń wnioskuje o 15 minut przerwy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę
Radny Kowcuń do składu osobowego komisji zgłosił radnego Ptaka, radnego Dryjańskiego,
radnego Suskę, radna Tymecką, radnego Woźnego i radnego Borkowskiego.
.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wszystkie osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.
Podkreślił, Ŝe na chwile obecną zgłoszonych jest 16 kandydatów.
Radny Kuberka wnioskuje o 10 minut przerwy.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
.
Radny Kuberka do składu osobowego komisji zgłosił radnego Nawrockiego radnego Klaka i
Przewodniczącego Rady.
Poza Przewodniczącym Rady pozostali radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Sitnicki pyta jakie kandydatury zostały zgłoszone do tej pory.
Radny Klak poinformował, Ŝe zostały zgłoszone kandydatury następujących osób:
1. radny Chołody,
2. radny Wajsnis
3. radny Grobys
4. radny Kowcuń
5. radny Kaczmarek
6. radny Sitnicki
7. radny śychlewicz
8. radny Kuberka
9. radny Jędrasiak
10. radna Korzeniewska
11. radny Ptak
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12. radny Dryjański
13. radny Suska
14. radna Tymecka
15. radny Woźny
16. radny Borkowski
17. radny Nawrocki
18. radny Klak.
Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe skoro skład komisji prawie pokrywa się ze składem
osobowym Rady, to proponuje aby po kaŜdej sesji zostać godzinę dłuŜej aby zająć się
poszczególnymi tematami. Wówczas nie będzie juŜ potrzeby powołania tej komisji.
Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe uchwała o powołaniu komisji została juŜ podjęta.
Radny Kowcuń wnioskuje o 5 min przerwy.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe to do czego doszło miało na celu pokazanie o co naprawdę
chodzi koalicji. Chodzi o przewagę, o zniewolenie opozycji, o wybranie swojego
przewodniczącego. Chodzi wam o to, Ŝebyśmy my tam pracowali a wy, Ŝebyście rządzili. My
was sprowokowaliśmy a wy to pokazaliście. Następnie wycofał kandydatury do składu
osobowego komisji radnego Klak, radnej Korzeniewskie, radnego Nawrockiego, radnego
Jędrasiaka, swoją , radnego śychlewicza, radnego Sitnickiego, radnego Kaczmarka,.
Radny Kowcuń wycofał kandydatury do składu osobowego komisji radnego Ptaka, radnego
Dryjańskiego, radnej Tymeckiej, radnego Woźnego, radnego Borkowskiego.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe pozostały kandydatury radnego Chołodego, radnego
Wajsnisa, radnego Grobysa i radnego Kowcunia.
Radny Sitnicki wnioskuje o 5 min przerwy.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe ogłosi przerwę jak tylko zakończy formalne sprawy
związane z głosowaniem. Osoby, których kandydatury pozostały, ponownie wyraziły zgodę
na kandydowanie. Pozostałe osoby po wycofaniu ich kandydatur zrezygnowały z
kandydowania do składu osobowego komisji.
Radny Chołody wnioskuje o zamknięcie listy.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Chołodego pod głosowanie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 6 przeciw, 2 wstrzymujących się
wniosek przyjęła.
Przewodniczący Rady zgodnie z wcześniejszym wnioskiem radnego Sitnickiego ogłosił 5 min
przerwy
Radny śychlewicz pyta czy kandydaci na członków komisji ds. europejskich, którzy wyrazili
zgodę na kandydowanie mają odpowiednią wiedzę do pracy w tej komisji?
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Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
Ewentualnie moŜna by było zwrócić się z tym zapytaniem do tych kandydatów. Osobiście ma
nadzieję, Ŝe będą oni się angaŜować w pracę tej komisji. Po wyraŜeniu zgody na łączne
głosowanie wszystkich kandydatów Przewodniczący rady poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w
sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. Uchwała stanowi
załącznik nr 16 protokołu.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 12 głosach za, 3 wstrzymujących się (pozostałych 4
obecnych radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę nr XVIII/138/2008 w
sprawie zmiany uchwały nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2006 r. w
sprawie ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. Uchwała stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Członkowie nowopowstałej komisji zaproponowali aby jej przewodniczącym został radny
Chołody.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnego Chołodego na
przewodniczącego komisji.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 11 głosach za, 4 wstrzymujących się ( 4 radnych
obecnych na Sali nie wzięło udziału w głosowaniu) przyjęła kandydaturę radnego Chołodego
na przewodniczącego komisji.

Do pkt 9 Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyraŜenia poparcia dla utworzenia w
Poznaniu w 90-tą rocznicę zwycięskiego zrywu niepodległościowego, nowoczesnego
Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe jest inicjatorem przygotowanego projektu stanowiska.
Przypomniał, Ŝe w tym roku obchodzimy 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego.
Powszechnie wiadomo, Ŝe wielkim sukcesem okazało się utworzenie nowoczesnego muzeum
powstania warszawskiego w Warszawie. Na dzień dzisiejszy została wywołana dyskusja w
Poznaniu pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim a takŜe Prezydentem
Miasta Poznania. Chciałby aby w zaproponowanym projekcie dopisać w jakiej ono jest
sprawie oraz do kogo kierowane.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie
wyraŜenia poparcia dla utworzenia w Poznaniu w 90-tą rocznicę zwycięskiego zrywu
niepodległościowego, nowoczesnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wyraŜenia poparcia
dla utworzenia w Poznaniu w 90-tą rocznicę zwycięskiego zrywu niepodległościowego,
nowoczesnego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Stanowisko stanowi załącznik nr 17
protokołu.

15

Do pkt 10 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
J. Rowecki prezes PK przedstawił informacje w sprawie zaopatrzenia w wodę. Informacja
stanowi załącznik nr 18 protokołu
Radny Jędrasiak pyta czy wszystkie ujęcia wody, które mamy na terenie MiG Pleszew sa
wykorzystywane zgodnie z prawem. Przypomniał, ze miała być uruchomiona na stacji
wodociągów rejestracja chlorowania. Pyta czy to juŜ działa.
Prezes PK wyjaśnił, Ŝe wszystkie ujęcia, z których w tej chwili jest czerpana woda są
zalegalizowane. Jeśli chodzi o ujęcie w Grodzisku, to nie ma tam pozwolenia
wodnoprawnego. Gminny zespół ds. reagowania podjął w zeszłym roku decyzję
o uruchomieniu tego ujęcia. PK w czerwcu wystąpiło do PPIS o warunkowe dopuszczenie
ujęcia do eksploatacji. PK zobowiązało się, Ŝe opracuje operat wodnoprawny wraz
z dokumentacją hydrogeologiczną. Operat wodnoprawny został juŜ opracowany. Brakuje
tylko dokumentacji hydrogeologicznej, której PK nie mogło uzyskać gdyŜ komitet wiejski,
który budował to ujęcie nie posiadał takiej dokumentacji. Dokumentacja jest u hydrogeologa
wojewódzkiego, do którego wystąpił burmistrz o jej udostępnienie. Z informacji, które
posiada wynika, Ŝe w przyszłym tygodniu dokumentacja ta powinna być juŜ nam
udostępniona. W styczniu 2008r. PPIS dopuścił warunkowo wodę do spoŜycia z ujęcia w
Grodzisku. Ta decyzja jest waŜna do końca grudnia 2008r. Mimo, Ŝe jest to warunkowe woda
spełnia juŜ w tej chwili wymogi rozporządzenia ministra zdrowia z 2007r. Urządzenie o
którym mówił radny Jędrasiak będzie zamontowane. Inwestor jest w trakcie zamówienia i
mówi, Ŝe w najbliŜszym czasie to zrobi.
Radny Jędrasiak rozumie, Ŝe nie ma groźby, Ŝe ujęcie w Grodzisku moŜe ktoś zamknąć.
Prezes PK stwierdził, Ŝe takiego zagroŜenia nie ma.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe posiada pismo z sanepidu, w którym pisze, Ŝe PK nie posiada
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody Grodzisko, które jest
obecnie eksploatowane. W świetle tego pisma złoŜy za chwilę interpelację. Pyta czy nie
moŜna by było wprowadzić tzw. indykator biologiczny.
Prezes PK podkreślił, Ŝe to nie jest tak, iŜ z ujęcia Grodzisko korzystamy nielegalnie. Decyzją
gminnego zespołu ds. reagowania kryzysowego ujecie to zostało uruchomione.
Powiadomiliśmy o tym PPIS, Starostwo, Wojewódzki zarząd ds. zarządzania kryzysowego.
Burmistrz podkreślił, Ŝe wszelkie działania muszą być zgodne z prawem. Obowiązują
parametry zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia. Woda jest badana w laboratoriach w
określonym czasie. Pełna informacja o tym, Ŝe korzystamy z tego ujęcia została przekazana
zarówno do starostwa, PPIP jak i do urzędu wojewódzkiego więc tym bardziej jest zdziwiony,
Ŝe nagle starosta na sesji dwa dni temu poruszył sprawę tego ujęcia. Zastanawia się dlaczego
po roku czasu mu się o tym przypomniało. MoŜe chodziło o to aby odwrócić uwagę od innych
problemów jakie sa w starostwie np. o problemach szpitala.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe burmistrz powiedział przed chwilą, Ŝe wszystkie działania
muszą być zgodne z prawem. Nie ma pozwolenia wodnoprawnego i prawo jest łamane. Było
powiedziane, Ŝe w kwietniu 2007r było wysłane pismo. Pyta co zrobiono w tej sprawie przez
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rok, nawet nie uzyskano tego pozwolenia wodnoprawnego. Ujęcie to przez rok jest
eksploatowane niezgodnie z prawem.

Do pkt 11 Interpelacje radnych.
Radny Kuberka interpeluje w sprawach:
- monitoringu Miasta,
-zaśmieconego placu na ul. K. Wielkiego,
-zaopatrzenia w wodę i łamanie prawa.
Radny Sitnicki interpeluje w sprawach:
-pleszewskiej wąskotorówki,
-rozwoju budownictwa jednorodzinnego na terenie m. Pleszewa.
Radny Borkowski interpeluje w sprawie chodnika na ul. Gałczyńskiego.
Przewodniczący Rady interpeluje w sprawach:
-uregulowania stanu prawnego gruntów po PKP,
-wykonania 3 pasa ruchu na ul. Reja,
-połoŜenia nowego chodnika na ul. Tyniec.
Radny Chołody interpeluje w sprawie skrzyŜowania ul. Targowej, ul. Bogusza, ul.
Słowackiego
Radny śychlewicz interpeluje w sprawie wąskotorówki.
Radny Dryjański interpeluje w sprawie uruchomienia komunikacji miejskiej do m.
Suchorzew.
Radny Kowcuń interpeluje w sprawie stawu w parku miejskim.
Radny Grobys interpeluje w sprawach:
-planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Nowa Wieś,
-kosztów wyjazdów do miast partnerskich za okres X.07-IV08r.
Radny Klak interpeluje w sprawie monitoringu.
Radny Nawrocki interpeluje w sprawach:
-uaktualnienia tablicy miast partnerskich,
-ul. 70pułku piechoty,
-chodnika przy ul. Malińskiej-Malinie-K. Wielkiego,
-odwodnienia terenu przy świetlicy w Prokopowie.
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawach:
-zagospodarowania terenu wokół stacji uzdatniania wody,
-amortyzacji w PK.
Radny Kaczmarek interpeluje w sprawie wynagrodzenia prezesa ZNP Oddział w Pleszewie.
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Do pkt 12Odpowiedzi na interpelacje.

Burmistrz odpowiadając na interpelacje radnemu Jędrasiakowi w sprawie zagospodarowania
terenu przy stacji uzdatniania wody poinformował, Ŝe w ciągu ostatnich dni posadzono
pewną ilość drzew. Jest równieŜ zasiana trawa a więc ma nadzieje, ze juŜ wkrótce będzie to
ładny zielony teren. Odpowiadając radnemu Nawrockiemu na interpelację w sprawie
uaktualnienia tablic z miastami partnerskimi stwierdził, Ŝe jest ona jak najbardziej zasadna.
Odpowiadając na interpelację w sprawie uregulowania ruchu na ul. 70pułku piechoty
stwierdził, Ŝe z tego co pamięta to wydając decyzję na budowę stacji paliw było zalecenie
pobudowania tam ronda. Nie wie dlaczego to nie zostało wykonane. Wystąpi o wyjaśnienie
do starosty gdyŜ są to drogi powiatowe. Odnosząc się do interpelacji w sprawie odwodnienia
przy świetlicy w Prokopowie przypomniał, Ŝe na zebraniu wiejskim i nikt nie zgłaszał tego
problemu. Wiem, Ŝe tam był problem przepustu pod drogą powiatową. Pani Sołtys
informowała, Ŝe to jest juŜ zrobione i nie ma problemu. Zostanie to ponownie sprawdzone.
Odpowiadając radnemu Klakowi na interpelację w sprawie monitoringu przypomniał, Ŝe były
stworzone dwa miejsca pracy Jedno finansowane przez Miasto i Gminę Pleszew a drugie
powinno być finansowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Miasto i Gmina Pleszew
wywiązuje się cały czas ze swoich obowiązków. Nasz pracownik tam pracuje natomiast nie
ma pracownika starostwa. Zdarzają się sytuacje, Ŝe nasz pracownik jest na urlopie to wtedy
zastępuje go pracownik straŜy miejskiej. Dobrze by było Ŝeby tam była obsługa przynajmniej
trzyosobowa. Odpowiadając na interpelacje radnemu Grobysowi i radnemu Sitnickiemu
przypomniał, Ŝe na poprzednich sesjach mówiono o miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i na wszystkie pytania były wówczas udzielane odpowiedzi. UMiG Pleszew
zobowiązał się do przystąpienia w pierwszym półroczu do opracowania miejscowych planów
zagospodarowania terenu tak, Ŝeby powstały działki. W pierwszej kolejności ma być Nowa
Wieś, gdzie jest część naszych terenów i część terenów osób prywatnych. Drugi miejscowy
plan będzie dotyczył miejscowości Grodzisko. Odnosząc się do m. Pleszew na dzień
dzisiejszy nie ma jeszcze uchwalonego studium. Najpierw trzeba uchwalić studium, nad
którym obecnie trwają prace. Po uchwaleniu studium będziemy mogli przystąpić do
uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania. Odpowiadając radnemu Kowcuniowi na
interpelację w sprawie parku miejskiego stwierdził, Ŝe jest on sprzątany UwaŜa, Ŝe przy tej
okazji staw zostanie wyczyszczony. Odpowiadając na interpelacje radnemu Drańskiemu
stwierdził, Ŝe sprawa ta zostanie przeanalizowana. Odnosząc się do interpelacji radnego
Kaczmarka poinformował, Ŝe Miasto i Gmina Pleszew nie finansuje uposaŜenia Prezesa
Związku Nauczycielstwa Polskiego, natomiast finansuje uposaŜenie Prezesa Solidarności.
Odnosząc się do interpelacji radnego śychlewicza i radnego Sitnickiego w sprawie
wąskotorówki stwierdził, Ŝe nie ma pełnej informacji w tej chwili, sprawdzi to i odpowie na
piśmie. Odpowiadając na interpelację radnemu Chołodemu w sprawie skrzyŜowania ul
Targowej z ul. Słowackiego stwierdził, Ŝe z tego co pamięta, to były wydawane decyzje przy
opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Ŝeby tam powstało rondo, w momencie
kiedy będą te tereny budowane. Wie, Ŝe jest juŜ rozpoczęta inwestycja więc pewne obowiązki
będą ciąŜyły na inwestorze. Dokonamy sprawdzenia czy wszystko będzie wykonane zgodnie
z ustaleniami. Odnosząc się do interpelacji radnego Kołtuniewskiego w sprawie terenów po
PKP stwierdził, Ŝe z informacji jaką ma z przed miesiąca wynika, Ŝe kończy się
uregulowanie jedynej działki jaka jeszcze jest na tym całym obszarze. To powinno nam
zakończyć całość spraw. Przypomniał, Ŝe jest przyjęty miejscowy plan zagospodarowania
zgodnie z którym tamtejsze tereny przeznaczone są pod obiekty handlowe, stację paliw,
parkingi. W momencie uregulowania wszystkich MIG będzie chciała sprzedać te tereny aby
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moŜna było zrealizować to co RM uchwaliła. Odpowiadając na interpelację w sprawie
wykonania 3 pasa drogowego na ul. Reja stwierdził, Ŝe są tam warunki aby taki pas utworzyć.
Jest to droga powiatowa i wystąpimy z takim wnioskiem do Starosty. Odnosząc się do
interpelacji w sprawie połoŜenia nowego chodnika na ul. Tyniec przypomniał, iŜ jest ona
ulicą powiatową. Chodnik został zrobiony przez firmę, która kładła gaz na ich koszt. Takie
było załoŜenie i decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych. W tej sprawie równieŜ
wystąpi do starosty. Podkreślił, Ŝe na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną
one w formie pisemnej złoŜone do Biura Rady.

Do pkt 12 Sprawy róŜne.
Radny Jędrasiak pyta na jakim etapie jest budowa basenu w Pleszewie.

Radny Kuberka stwierdził, Ŝe na komisji zdrowia była poruszana kwestia przystanku
autobusowego Lenartowice-Sulęcin. Pismo w tej sprawie otrzymali wszyscy radni. Nie chce
mówić kto ma racje. Jest spór między mieszkańcami co do jego lokalizacji. Nie ulega
wątpliwości, Ŝe ten przystanek powinien tam być. Jest jeszcze inna rzecz a mianowicie
kwestia podejścia do tych ludzi. Na komisji mówiono, Ŝe Pan Szymczak powyłudzał podpisy,
Ŝe ludzie nie wiedzieli co podpisywali. Wnioskowałem o wizję lokalną. Ten przystanek juŜ
postawiono a my ten temat dopiero omawiamy. MoŜna było przecieŜ zrobić spotkanie z
zainteresowanymi mieszkańcami, przy okazji zapytać czy wiedzieli dokładnie pod czym się
podpisują. Na tym spotkaniu przedstawiciel Policji wytłumaczył by im zwyczajnie, czy w tym
miejscu gdzie oni by chcieli moŜe stać ten przystanek. Tymczasem to jest to zwykła arogancja
władzy. I nawet gdy ta władza ma teraz rację, Ŝe ten przystanek stoi w najodpowiedniejszym
miejscu, to zostało nie tak załatwione jak powinno było być. Ludzie po to piszą do
samorządu aby uzyskać odpowiedź i aby ktoś zajął się ich problemem. UwaŜa, Ŝe źle się
stało, Ŝe przed postawieniem wiaty nie doprowadzono do tego Ŝeby ludziom wyjaśnić
powody dla jakich przystanek powinien stanąć w tym a nie innym miejscu. Dopiero po tym
naleŜało przystanek postawić. Na sali jest autor tego listu. UwaŜa, Ŝe trzeba go wysłuchać
aby sprawę do końca wyjaśnić.
Radny Nawrocki zastanawia się nad sensem zwoływania posiedzeń komisji gdyŜ to co się na
nich mówi jeszcze raz omawiane jest na sesji. Na komisji ustalono, Ŝe doprowadzimy do
spotkania zainteresowanych osób. O spotkaniu mieli być powiadomieni członkowie komisji,
zarządca dróg powiatowych, i przedstawiciel policji. Zastanawia się co jeszcze moŜna było
zrobić w ciągu dwóch dni. Myśli, Ŝe nie ma tu juŜ co dyskutować o tym przystanku.
Przystanek został juŜ postawiony i dobrze, Ŝe tak się stało. Nie jest dobrze, Ŝe dyskutują o tym
dorośli, którzy najmniej z tego przystanku korzystają a nie dzieci, które korzystają z niego
codziennie. Doprowadźmy do spotkania i zakończmy temat.
Radny Kuberka przyznał, Ŝe temat ten na komisji był dość długo omawiany. MoŜna było ta
sprawę załatwić tak jak to mówił radny Nawrocki. Ale jeŜeli tego samego dnia stawia się
przystanek, to jaki jest sens dalszej dyskusji.
S. Szymczak stwierdził, ze obecne lokalizacja przystanku jest nietrafiona. UwaŜa, Ŝe
przystanek powinien stać bliŜej jego domu.
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Przewodniczący Rady zaproponował aby komisja bezpieczeństwa ponownie zajęła się tym
tematem. Dzisiaj radni nie są w stanie podjąć Ŝadnej decyzji w tej sprawie.
G. Knappe Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej podkreślił, Ŝe lokalizację
przystanku wyznacza starosta - zarządca dróg. UMiG Pleszew taką decyzję starosty posiada.
Na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa mówił, Ŝe przed wydaniem tej decyzji osobiście
dokonał wizji wraz z pracownikiem zarządu dróg Panią Zalaszewską. UwaŜa, Ŝe lokalizacja
przystanku jest najlepsza z moŜliwych, co napisał w piśmie przygotowanym do mieszkańców.
I tu z Radnym Kuberką zgodzić się nie mogę, Ŝe mieszkańcy nie dostali odpowiedzi.
Mieszkańcy zostali poinformowani o wszystkich atutach obecnej lokalizacji przystanku. Nie
my jesteśmy decydentem w tej sprawie. Dopiero po tych wszystkich czynnościach został
postawiony przystanek. Specjalnie zwlekaliśmy z momentem jego ustawienia. DłuŜej juŜ się
po prostu nie dało. MoŜna rzeczywiście zaprosić mieszkańców i zrobić wizję lokalną na
miejscu. Prosiłbym tylko o decyzje gdzie zrobić to spotkanie i kiedy. Inny problem, który był
poruszany to taki, Ŝe mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd podpisując pismo. Na ten temat
moŜe się wypowiedzieć Radny Woźny, do którego zgłaszali się mieszkańcy Pacanowic.
Mówili oni, Ŝe ich intencją było podpisać się pod prośbą o ustawienie wiaty, zaś o
usytuowaniu przystanku nie było mowy.
Radny Grobys przypomniał, ze jest członkiem komisji bezpieczeństwa i rzeczywiście na
posiedzeniu podjęto pewne decyzje o których tu była mowa. Osobiście był na miejscu.
Zwracając się do pana Szymczaka pyta czy chodzi o to aby przesunąć ten przystanek o jakieś
20m. bo tak wynika z pisma, które otrzymali wszyscy radni. Proponuje aby sołtys
zorganizował spotkanie z mieszkańcami i wspólnie z członkami komisji podejmie się decyzje
czy rzeczywiście go przesunąć.
Przewodniczący Rady zwracając się do przewodniczącego komisji bezpieczeństwa poprosił
aby ten temat powtórnie omówić, zaprosi zainteresowane strony i o rozwiązaniu
poinformować wszystkich radnych na kolejnej sesji.
Radny Kowcuń odnosząc się do kwestii stacji uzdatniania wody przypomniał, Ŝe jej budowa
w części była finansowana ze środków unijnych. Pyta dlaczego nie ma tam tablicy
informującej o tym.
Radny Jędrasiak zwracając się do Przewodniczącego Rady pyta czy na dzisiejszą sesję był
zaproszony ktoś ze starostwa aby mógł udzielić informacji na temat szpitala. Osobiście o to
wnioskowałem. Wniosek taki sformułowała równieŜ komisja wsi.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wniosek Komisji Wsi napisany był na kartce bez podpisu
dwa dni temu. Podkreślił, Ŝe tylko w sprawach awaryjnych typu zatrucie wody itp. moŜe
zaprosić kogoś natychmiast. Szpital funkcjonuje normalnie i jeśli jest taka wola ,to mogę
zaprosić odpowiednią osobę na następną sesję. Ponadto przez te dwa dni nie mógł
porozumieć się ze Starostą. Poprosiłem panią KałuŜną aby udzieliła informacji jeśli zajdzie
taka potrzeba. Niestety z powodu obowiązków słuŜbowych nie udało jej się przybyć na
dzisiejszą sesję. Zobowiązywał się, Ŝe na następną sesję z zachowaniem wszelkich wymogów
poprosi starostę o udzielenie informacji.

Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe o zaproszenie starosty celem udzielenia informacji nt szpitala
wnioskował juŜ na poprzedniej sesji.
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Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe wówczas na udzielenie odpowiedzi zdecydowała się
pani KałuŜna. Po wysłuchaniu przedstawionych informacji radny Jędrasiak nie ponawiał
swojego wniosku, takiego zapisu nie ma w protokole a więc uznałem, Ŝe temat jest
zakończony.
Radny Klak przypomniał, Ŝe na sesji 25 października ubiegłego roku kiedy to RM miała
podjąć uchwałę dotyczącą opinii w sprawie przekształcenia szpitala nie było miejsca na sali.
Wówczas obecny był cały zarząd, prezydium, inne zainteresowane osoby z powiatu,
kierownicy z poszczególnych wydziałów. Przewodniczący Rady mówi, Ŝe w szpitalu jest
dobrze a według niego tak nie jest. W „śyciu Pleszewa” moŜna było znaleźć wywiad ze
starostą. Mówił on, Ŝe prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego zostanie usunięty ze
spółki. Dwa dni później moŜna było przeczytać, Ŝe ma on juŜ dla niego uszykowane
stanowisko głównego menadŜera tej spółki bądź całego szpitala. Wg niego coś jest nie tak.
Zastanawia się czy wszyscy wiedzą co się stało z kapitałem udziałowym spółki, który
starostwo przekazało na objęcie udziałów w Pleszewskim Centrum Medycznym. Nagle znikły
z konta tej spółki i pojawiły się na koncie byłego prezesa.
Przewodniczący Rady stwierdził, ze radny Klak nie zgłosił Ŝadnego oficjalnego wniosku w tej
sprawie. Zaproszenie tak samo mógł wystosować burmistrz a równieŜ tego nie zrobił. Jeśli
będą oficjalne wnioski, to wówczas punkt z taką informacją umieści w porządku obrad
najbliŜszej sesji.
Radny Klak stwierdził, Ŝe mówił to w tym kontekście, Ŝe 25 października 2007r. były tu
tłumy władz powiatowych. To im zaleŜało aby RM wydała pozytywną opinię w sprawie
komercjalizacji szpitala. Wówczas przedstawiali wszystkie argumenty. Teraz my jako
wydający opinię w tej sprawie oraz mieszkańcy całego powiatu jesteśmy zainteresowani tym
co się dzieje z majątkiem państwowym. Teraz powstała spółka. Z konta spółki zniknął kapitał
udziałowy. Zastanawia się czy ma to chwalić. Oczekuje wyjaśnień.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe skoro w odczuciu radnego Klaka jest coś nie tak, to moŜe
on to zgłosić do prokuratury. Podkreślił, Ŝe jeŜeli będzie wniosek, to na kolejną sesję zaprosi
osobę, o której przybycie będzie wnioskowane.
Radny Chołody stwierdził, Ŝe jeŜeli będzie taki wniosek to teŜ się pod nim podpiszę. Będzie
się domagał aby Starostwo Powiatowe wyjaśniło co się dzieje ze szpitalem. To nie jest tak,
Ŝe nas sprawy finansowe szpitala nie obchodzą gdyŜ przekładają się one na bezpieczeństwo
zdrowotne naszych mieszkańców. To powinno być wyjaśnione. Wiemy Ŝe najpierw w ciągu
kilku miesięcy pojawiły się miliony na kontach szpitala, chociaŜ wcześniej był strasznie
zadłuŜony. Potem te miliony, nie wie czy to jest prawda, znikają Ŝeby pojawić się w innym
miejscu. MoŜe to jest na tyle powaŜna sprawa, Ŝe wszyscy Radni Rady Miejskiej powinni się
tym zainteresować i domagać się szczegółowych wyjaśnień. Tym bardziej, Ŝe do dnia
dzisiejszego nie wiadomo czy będzie prezes, kto nim będzie, w jakim trybie jest wybierany.
Najpierw z nikąd pojawia się jakiś nieznany człowiek z Wrocławia, później z Gdańska.
UwaŜa, Ŝe wszyscy powinni się domagać wyjaśnień. Gdy wypowiadał się radny Klak, towiele
osób kiwało głowami, Ŝe ma on racje. Chciałby aby te osoby sobie przypomniały jak
głosowały nad uchwałą dotyczącą wyraŜenia opinii.
Radny Woźny odnosząc się do sprawy przystanku stwierdził, Ŝe jeŜeli będzie wizja, to naleŜy
równieŜ powiadomić o niej sołtysa z Pacanowic gdyŜ mieszkańcy tej miejscowości równieŜ z
niego korzystają. Mieszkańcy Pacanowic będą korzystać z tego przystanku. UwaŜa, Ŝe
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przystanek jest na dobrym miejscu ustawiony: tam gdzie jest najlepsza widoczność, na lekkiej
górce gdzie nie będzie stała woda. Zgłaszano mi, Ŝe usytuowanie przystanku jest dobre, a
panie, które podpisywały pismo mówiły, Ŝe nie wiedziały co podpisują.
Burmistrz odpowiadając radnemu Jędrasiakowi w sprawie budowy basenu poinformował, Ŝe
21 kwietnia wpłynęło pismo Komendanta Głównego OHP do Starosty z wnioskiem o
wygaszenie trwałego zarządu, o cały teren który wnioskujemy pod budowę basenu. W dniu
dzisiejszym została podpisana specyfikację istotnych warunków zamówienia na opracowanie
projektu. Wcześniej nie mógł tego zrobić bo nie był do końca pewien czy te tereny uda się
pozyskać. Postara się w miarę systematycznie informować radnych o postępach w tej sprawie
Odnosząc się do sprawy szpitala stwierdził, Ŝe nie zgadza się z Przewodniczącym Rady aby to
radny Klak złoŜył doniesienie do prokuratury. Na sali jest 2 radnych z Razem dla Pleszewa,
którzy mają bardzo bogate doświadczenia jeśli chodzi o doniesienia do prokuratury. Myśli, Ŝe
oni to juŜ dawno zrobili tym bardziej, Ŝe Razem dla Pleszewa rządzi w powiecie a ich troska
o mienie społeczne jest bardzo duŜa.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe burmistrz powinien to co przed chwilą powiedział powiedzieć
wtedy kiedy będzie ktoś ze starostwa a tak, to jest to takie ujadanie zaoczne.
Przewodniczący Rady zwracając się do radnego Chołodego stwierdził, Ŝe w powiecie na sesji
absolutoryjnej równieŜ z ratusza nikogo nie było. Takich informacji udzielił mu starosta.
K. Szac odnosząc się do interpelacji radnego Kaczmarka w sprawie wynagrodzenie prezesa
ZNP stwierdził, Ŝe jest ono finansowane przez starostwo a konkretnie przez Zespół Szkół
Gospodarczo Usługowych w Pleszewie. Sprawa ta równieŜ była poruszana na sesji w
powiecie. Wszystkie jego świadczenia są zgodne z literą prawa. Podkreślił, Ŝe Stowarzyszenie
Miast Partnerskich działa na rzecz współpracy między wszystkimi miastami partnerskimi. Na
dzień dzisiejszy jest podpisane porozumienie z Westrestede. Przynajmniej raz w miesiącu
jako przedstawiciel stowarzyszenia jest na wyjedzie i przywozi sprzęt dla osób
niepełnosprawnych. Poinformował, ze w 2010r. w Westerstede odbędzie się duŜa wystawa
rododendronów. Podejrzewa, Ŝe stowarzyszenie nie będzie w stanie zagwarantować, ze
wszyscy chętni będą mogli jechać. Proponuje aby nowopowstała komisja zorganizowała
wyjazd na tą wystawę. W maju pojedzie do Westerstede chór Harmonia.. Podkreślił, Ŝe
stowarzyszenie nie działa politycznie. Jeśli ma ktoś jakieś wątpliwości dotyczące działania
stowarzyszenia, to bardzo prosi aby zwrócił się do niego bezpośrednio. Wówczas będzie mógł
udzielić pełnych informacji.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe cieszy ilość sprzętu przywieziona przez stowarzyszenie.
Przypomniał, Ŝe podwaliny pod współpracę stowarzyszenia z Westerstede dał wspólnie z
burmistrzem poprzez przyjmowanie delegacji i wcześniejsze kontakty
Radny Chołody stwierdził, Ŝe docenia prace stowarzyszenia, której efekty sa widoczne. Jako
przewodniczący nowopowstałej komisji liczy na współpracę. Podziękował za wypowiedź w
sprawie prezesa ZNP. Pyta czy kampania pana Bołuńdzia na prezesa ZNP juŜ się rozpoczęła,
czy tylko sa to przymiarki PO.
Radny Grobys podziękował K. Szacowi za szeroką informacje. Tym bardziej, Ŝe na swoje
zapytania otrzymał odpowiedź, Ŝe we wrześniu minie rok pracy Stowarzyszenia i wówczas
otrzyma szczegółową informację.
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Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe Rada Miejska przejęła patronat nad obchodami 725lecia Pleszewa. Informacje o organizowanych imprezach były dostępne jedynie na afiszach.
Po jego interwencji plan imprez organizowanych w maju został radnym przekazany. Okazuje
się, Ŝe inne imprezy sa na afiszach a inne sa w rzeczywistości organizowane. Prosi aby od
maja było to starannie przygotowane i aby taka informacja trafiła do Biura Rady. Wówczas
będzie mógł ją przekazać wszystkim radnym.
Burmistrz odpowiadając radnemu Kowcuniowi w sprawie tablicy przy stacji uzdatniania
wody poinformował, Ŝe taka tablica jest tam umieszczona.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XVIII Sesję RM.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady:

Renata Praczyk

Mieczysław Kołtuniewski

Protokół sporządziła:
Małgorzata Szkudlarz
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