Protokół nr XIX/2008
z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 maja 2008r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1430.

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 XIX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, Ŝe na 21 radnych na obecnych 18 radnych (nie ma radnego Hasińskiego, radnej
KałuŜnej i radnego Sitnickiego) czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie przedstawił porządek obrad.
Poinformował, Ŝe wpłynął wniosek o nadanie jeszcze jednego odznaczenia na dzisiejszej
sesji. Podkreślił, Ŝe wniosek ten nie powoduje wprowadzenie dodatkowego punktu do
porządku obrad a jedynie rozpatrzenie wniosku w odpowiednim punkcie.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) wyraziła zgodę na rozpatrywanie dodatkowego wniosku w
punkcie 6 tj Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i
Gminy Pleszew”.
Porządek obrad XIX sesji przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. i kierunki rozwoju.
Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta
i Gminy Pleszew”.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu
nieruchomości,
b. zmiany uchwały nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania
w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność
Miasta i Gminy Pleszew,
c. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali
mieszkalnych na rzecz najemców,
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d. zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy
niŜ 3 lata,
e. Regulaminu StraŜy Miejskiej w Pleszewie.
8. Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
9. Interpelacje radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy róŜne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła protokół Nr XVIII/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r.

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny Kaczmarek odnosząc się do zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej
rozumie, Ŝe radni wchodzący w skład tej komisji byli przedstawicielami burmistrza.
Burmistrz stwierdził, Ŝe zgodnie ze swoimi kompetencjami dokonał powołania komisji
konkursowej. W skład tej komisji powołał m.in. radnego Borkowskiego, który jest
Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz radnego Chołodego, który jest członkiem Komisji
Oświaty.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji..
Do pkt 5 Działalność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o. o. i kierunki rozwoju.
Radny Kuberka pyta jakie kwalifikacje ma technolog wody i z-ca dyrektora.
Radny Kaczmarek pyta ile obecnie jest odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki
odpadów. Z tego co wie, to do 2010r. zgodnie z wymogami UE 25% wszystkich odpadów
musi być wyselekcjonowanych. Pyta czy PK robi coś w tym kierunku.
J. Rowecki - Prezes PK przypomniał, Ŝe PK ogłosiło konkurs na technologa wody oraz z-cy
dyrektora w Zakładzie Wodociągów. Do konkursu zgłosiło się 16 osób. Po 3 miesiącach
okresu próbnego osoby te pracowały jeszcze przez 4 miesiące jednak nie spełniły naszych
oczekiwań. Nie ogłaszaliśmy nowego konkursu tylko dokonaliśmy przesunięć. Osoba, która
została przesunięta na stanowisko technologa wody ma wykształcenie chemiczne. Pracuje w
przedsiębiorstwie od 1995r.UwaŜa, Ŝe jej doświadczenie jest tak duŜe ,Ŝe z pewnością spełni
oczekiwania. Pierwsze efekty widać juŜ po miesiącu pracy. Osoba, która została powołana na
stanowisko z-cy dyrektora pracuje w przedsiębiorstwie od 1993r. Posiada wyŜsze
wykształcenie ekonomiczne oraz tytuł inŜyniera. Odpowiadając radnemu Kaczmarkowi
poinformował, Ŝe w ubiegłym roku selektywnie zebrano 13,5m3. KaŜdego roku zbieranych
jest ok. 42m3 śmiei. Dzięki selektywnej zbiórce przez 4 miesiące śmieci nie trafiają na
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wysypisko. Od 2 maja rozpoczęła się pilotaŜowa zbiórka selektywna u źródła. PomoŜe ona w
większej ilości wyselekcjonować nieczystości.
Radny Suska zauwaŜył, Ŝe w materiale pisze, Ŝe ujęcie wody Kuczków-Chrzanów ma być
zamknięte Pyta czy będzie ono konserwowane aby w razie jakieś awarii uŜyć tego źródła.
Radny śychlewicz pyta dlaczego to ujęcie będzie wyłączono. Zastanawia się czy nie jest ono
zagroŜone wykopaliskami, które są obok.
J. Rowecki stwierdził, Ŝe woda z ujęcia Chrzanów-Kuczków jest bardzo dobrej jakości i
spełnia wszelkie wymogi. Ze wstępnych analiz wynika, Ŝe ujecie to będzie musiało mieć
strefę pośrednią. Jeśli okaŜe się, Ŝe strefa ta będzie musiała być bardzo duŜa, co wiąŜe się z
poniesieniem duŜych nakładów finansowych, to przeznaczy się je na ujęcie rezerwowe. Na
dzień dzisiejszy wiemy juŜ, Ŝe strefa pośrednia nie będzie wymagana do ujęcia Bógwidze i
właśnie z tego ujęcia będzie przeniesione zasilanie.
Radny śychlewicz pyta czy oprócz strony internetowej i oznakowania pojazdów planuje się
jeszcze jakieś działania promujące PK.
J. Rowecki stwierdził, Ŝe planuje się w PK utworzyć dział marketingu, który w większym
stopniu rozpropagowałby działalność przedsiębiorstwa.
Po wyczerpaniu dyskusji Rada Miejska przyjęła materiał pn. Działalność Przedsiębiorstwa
Komunalnego Spółka z o. o. i kierunki rozwoju.

Do pkt 6 Postanowienie w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju
Miasta i Gminy Pleszew”.

Przewodniczący Rady przypomniał, Ŝe wpłynęły 3 wnioski o nadanie odznaczenia dla Marii
Korzeniewskiej, Adama Pyszkowskiego, Włodzimierza Kołtuniewskiego. Ponadto
poinformował, Ŝe po wysłaniu materiałów sesyjnych wpłynął wniosek o nadanie odznaczenia
Zbigniewowi Nawrockiemu. Pyta o zgodę na rozpatrywanie tego wniosku na dzisiejszej
sesji.
Rada Miejska poprzez glosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się wyraziła zgodę
na rozpatrywanie wniosku o nadanie odznaczenia Zbigniewowi Narockiemu na dzisiejszej
sesji.
Przewodniczący Rady przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Marii
Korzeniewskiej, które stanowi załącznik nr 6 protokołu.
Radny Chołody przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie
Włodzimierzowi Kołtuniewskiemu, które stanowi załącznik nr 7 protokołu.

odznaczenia

Radny Borkowski przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Adamowi
Pyszkowskiemu, które stanowi załącznik nr 8 protokołu.
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Radny Klak przedstawił uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Zbigniewowi
Nawrockiemu, które stanowi załącznik nr 9 protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Marii Korzeniewskiej.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 2 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XIX/1/2008 w sprawie nadania odznaczenia
„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Adama Pyszkowskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za, 3 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XIX/3/2008 w sprawie nadania odznaczenia
„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Włodzimierza Kołtuniewskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XIX/2/2008 w sprawie nadania odznaczenia
„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Zbigniewa Nawrockiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XIX/4/2008 w sprawie nadania odznaczenia
„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Przewodniczący rady poinformował, Ŝe odznaczenia zostaną wręczone podczas uroczystej
sesji, która odbedzie się w auli LO 19 czerwca.

Do pkt 7 Podjęcie uchwał w sprawie:
a.

wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na
nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.

4

Rada miejska jednogłośnie (18za) podjęła uchwałę nr XIX/140/2008 w sprawie wyraŜenia
zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. Uchwała stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

b. zmiany uchwały nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i
Gminy Pleszew,
Sekretarz przypomniał, Ŝe na Komisji Bezpieczeństwa proponowano aby zastąpić słowo
„moŜe” słowem „udziela”. Zmiana ta jednak zgodnie z zapisami ustawy jest niemoŜliwa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
Rada miejska jednogłośnie (18za) podjęła uchwałę nr XIX/141/2008 w sprawie zmiany
uchwały nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie
ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości
lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr
15 do protokołu.

c. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych na
rzecz najemców,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
Rada miejska jednogłośnie (18za) podjęła uchwałę nr XIX/142/2008 w sprawie wyraŜenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

d. zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz
ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr
XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata,
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Rada miejska poprzez głosowanie przy 17 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XIX/143/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z
dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz
ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata. Uchwała stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

e. Regulaminu StraŜy Miejskiej w Pleszewie.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w innych miastach powołanie komendanta SM opiniuje
właściwa komisja rady. Zastanawia się czy taki zapis mógłby się znaleźć w naszym
regulaminie.
Burmistrz , Ŝe nie widzi przeszkody o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa aby taki
zapis umieścić. Podkreślił, Ŝe komendant straŜy jest pracownikiem samorządowym i w
świetle obowiązującego prawa musi być ogłoszony konkurs na to stanowisko. UwaŜa, Ŝe nic
nie stoi na przeszkodzie aby zaprosić kogoś kto wszedłby w skład komisji konkursowej.
Sekretarz stwierdził, Ŝe nie ma zapisu obligującego do opiniowania kandydata na stanowisko
komendanta straŜy gdyŜ nabór na to stanowisko odbywa się w trybie konkursowym.
W. Kraska Komendant SM stwierdził, Ŝe zgodnie z art. 7 ustawy o straŜy miejskiej straŜą
kieruje komendant powoływany i odwoływany przez burmistrza po zasięgnięciu opinii
wojewódzkiego komendanta policji.
K. Głuchow - radca prawny uwaŜa, Ŝe w regulaminie nie powinno być takiego zapisu gdyŜ
kompetencje w tej sprawie naleŜą do burmistrza. Jeśli będzie wola burmistrza, to do składu
komisji konkursowej moŜe zaprosić radnego naleŜącego do właściwej komisji.
Przewodniczący rady pyta czy burmistrz jest upowaŜniony aby samodzielnie powołać straŜ
miejską.
K. Głuchow stwierdziła, Ŝe jest to odrębny temat gdyŜ jest to wydział .
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jest to pytanie prawne i oczekuje prawnej odpowiedzi na
piśmie czy burmistrz sam moŜe powołać straŜ bez pomocy rady.
W. Kraska stwierdził, Ŝe zgodnie z art. 2 ustawy o straŜach rada gminy moŜe utworzyć straŜ
gminną. Z kolei art. 7 stanowi, Ŝe straŜą kieruje komendant powoływany i odwoływany przez
burmistrza.
Przewodniczący Rady prosi o opinie prawną w tej sprawie na piśmie.
Burmistrz podtrzymuje swoje stanowisko aby w skład komisji konkursowej wchodził
przedstawiciel komisji bezpieczeństwa.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Regulaminu StraŜy
Miejskiej w Pleszewie.
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Rada miejska jednogłośnie (18za) podjęła uchwałę nr XIX/144/2008 w sprawie Regulaminu
StraŜy Miejskiej w Pleszewie.

Do pkt 8 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.

J. Rowecki prezes PK przedstawił informacje w sprawie zaopatrzenia w wodę. Informacja
stanowi załącznik nr 19 protokołu.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe zazwyczaj w soboty w Kowalewie daje się wyczuć
zwiększoną dawkę chloru. Pyta jaka jest tego przyczyna.
J. Rowecki stwierdził, Ŝe dawki chloru nie przekraczają dopuszczalnych norm. Potwierdzają
to wyniki sanepidu.
Radny Jędrasiak pyta czy rejestracja dawkowania chloru juŜ działa.
R. Szulczyński wyjaśnił, Ŝe przyrząd do pomiaru zawartości chloru w wodzie jest sprawny.
Zlecenie zostało złoŜone firmie, która wykonywała oprogramowanie. Ma zapewnienie, Ŝe do
końca czerwca moŜna będzie robić wydruki. Na dzień dzisiejszy urządzenie działa i odczyty
chwilowe moŜna sprawdzać.

Do pkt 9 Interpelacje radnych.
Radny Nawrocki interpeluje w sprawie ul 70płk piechoty.
Radny Kuberka interpeluje w sprawie monitoringu.
Na sali znajduje się 19 radnych. Przyszedł radny Sitnicki.
Radny śychlewicz interpeluje w sprawach:
- zatłoczonych ulic,
-spraw pracowniczych nauczycieli,
-nawierzchni ul. Wierzbowej,
-mieszkań socjalnych znajdujących się w pałacu w Jankowie
- stanowiska pracy radnego Grobys.
Radny Borkowski interpeluje w sprawie nawierzchni ul. Wierzbowej.
Radny Ptak interpeluje w sprawie drogi w Zielonej Łące.
Radny Sitnicki interpeluje w sprawie połączeń autobusowych Pleszew-Kowalew.
Radny śychlewicz pyta czy z-ca dyrektora wodociągów jest krewnym burmistrza.
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Do pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając na interpelację radnemu Sitnickiemu stwierdził, Ŝe sprawdzi jakie są
moŜliwości zwiększenia kursów. Odnosząc się do interpelacji radnego Ptaka stwierdził, Ŝe
zdaje sobie sprawę iŜ stanowi to utrudnienie dla mieszkańców ale problemu tego nie da się
rozwiązać dopóki nie będzie nowej drogi pomiędzy ul Kaliska i Piaskową. Poinformował, Ŝe
wniosek o dofinansowanie tej drogi z funduszy unijnych przeszedł ocenę formalno prawną.
Odnosząc się do interpelacji radnego Borkowskiego i radnego śychlewicza w sprawie ul
Wierzbowej stwierdził, Ŝe sprawdzi te informacje i udzieli pisemnej odpowiedzi. Nawiązując
do wypowiedzi radnego Kuberki stwierdził, Ŝe po raz kolejny ukazuje same klęski. Jeszcze
niedawno zapowiadał jako wielką klęskę przebudowę rynku. Okazuje się Ŝe przebudowa
wcale klęską nie była. MoŜna róŜnie ją oceniać ale z pewnością usprawniła ruch jak równieŜ
obsługę podmiotów gospodarczych tu działających. Jako klęskę radny Kuberka ukazuje
monitoring. MoŜe nie działa on do końca precyzyjnie ale w tej sprawie trzeba teŜ ma wiedze.
Jak kaŜde urządzenie elektroniczne wymaga czasem zresetowania układu, innego podejścia.
Usterki są zgłoszone oficjalnie na piśmie i myśli, Ŝe w ramach gwarancji zostanie to zrobione
zgodnie ze specyfikacją. Odnosząc się do interpelacji radnego śychlewicza w sprawie
zatłoczonych ulic stwierdził, Ŝe miasto bardzo wiele robi aby zwiększyć ilość miejsc
parkingowych. W tym roku będzie kolejnych 40 miejsc na Placu Kościuszki. Przypomniał
radnemu, Ŝe to miasto mobilizuje powiat i dokłada środki finansowe aby powstały nowe
miejsca parkingowe np. na ul. Sienkiewicza, Poznańskiej czy Kaliskiej. Ma prośbę do
radnego śychlewicza ze względu na fakt, Ŝe w powiecie rządzi Razem dla Pleszewa aby
wzięli się do roboty, powiedzieli co chcą zrobić a miasto to dofinansuje. Jeśli nie potraficie
nic wymyślić, to wróćcie do naszych dokumentów. Wielokrotnie zwracaliśmy się do starosty,
do przewodniczącego rady, Ŝe chcemy zrobić więcej miejsc parkingowych na drogach
powiatowych, dofinansować i nie ma odpowiedzi. Jako przykład podał ul. Podgórną. Od kilku
lat wiele osób znajdujących się na tej sali wnioskowało o naprawienie chodnika i zrobienie
kolejnych miejsc parkingowych. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi w tej kwestii.
Ostatnio siostry Salezjanki pisały w tej sprawie. Starosta odpowiedział, Ŝe jeśli będzie zgoda
burmistrza, to on bardzo chętnie to zadanie ujmie w projekcie budŜetu. Jest zgoda juŜ od
wielu lat i znajduje się w starostwie. Nie róbmy zasłony dymnej, Ŝe to burmistrz nic nie robi,
skoro radni Razem dla Pleszewa nic nie robią i nie potrafią wymyślić co naleŜy zrobić.
Przypomniał, Ŝe radny śychlewicz uŜył sformułowania podwórkowy wychodek i zaprosił
radnych aby tam pojechali i zobaczyli. UwaŜa, Ŝe nie trzeba jeździć do Jankowa. Wystarczy
przyjść na ul. Kaliską zobaczyć jak to wygląda, ustawić kamerę zobaczyć ten dach. To nie są
nawet lata 50-te, a lata 20-te. Dziwi się dlaczego ten obiekt, na który o ile sobie przypomina
była wydana decyzja o rozbiórce, do dzisiaj nie został rozebrany. Wystarczyłoby sprawdzić
pewne dokumenty w nadzorze budowlanym. Odnosząc się do sprawy wykonania szamba
przypomniał, Ŝe była umowa, iŜ część zadania finansuje nie ABK tylko PTBS, którego
prezesem był wówczas pan Bonowicz resztę mieli wykonać mieszkańcy. Poinformował, Ŝe
przetarg na zbycie nieruchomości połoŜonej w Sowinie Błotnej odbędzie się 16 czerwca.
Podkreślił, Ŝe na wszystkie interpelacje odpowie na piśmie o ile zostaną one w formie
pisemnej złoŜone do Biura Rady.

Do pkt 11 Sprawy róŜne.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe nie moŜe uznać odpowiedzi Burmistrza za wystarczające,
przynajmniej w części dotyczącej interpelacji radnego śychlewicza w sprawie Jankowa. Nie
moŜna odpowiadać na interpelację w ten sposób, Ŝe niech pan spojrzy na jakiś tam budynek
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prywatny tam jest tak samo czy inaczej. Oczekiwałby merytorycznej odpowiedzi burmistrza
co moŜna tam zrobić aby pomóc tym ludziom. Nie moŜna w ten sposób odbijać piłeczki bo
równieŜ dobrze moŜna ją odbić w drugą stronę mówiąc, Ŝe naprzeciwko ratusza jest
budynek, który nie zmienił swojego wyglądu od 1945r., a którego współwłaścicielem jest
burmistrz i z pewnością nie jest wizytówką miasta. Prosiłby burmistrza o zdyscyplinowanie
aby te odpowiedzi były bardziej precyzyjne a mniej złośliwe i kąśliwe.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe od burmistrza merytorycznych odpowiedzi nie ma się co
spodziewać. Stwierdził, Ŝe wszelkie złośliwości włącznie z tą paranoją, która jest na rynku za
duŜe pieniądze, to jakby miał pan trochę oleju w głowie, to by pan sobie pomyślał, Ŝe wcale
to nie usprawniło ruchu. Jeśli jezdnia ma 6 metrów, to nie sa nawet dwa pasy. Kiedyś
burmistrz powiedział, Ŝe miało to na celu spowolnienie ruchu a jeŜeli coś spowolniło ruch, to
wcale go nie usprawniło.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe burmistrz się myli gdyŜ Razem dla Pleszewa ma wielu
radnych w powicie ale tam nie rządzi. Ta wypowiedź jest taka sama jak do gazety, Ŝe krewni
burmistrza w urzędzie nie pracują a pytanie było szersze. Wiadomo, Ŝe burmistrz umie
odbijać pałeczkę, Ŝe tam stoi taki a taki budynek. My mówimy o budynku społecznym, który
jest naszą własnością. Stwierdził, Ŝe mądry burmistrz robiłby wszystko tak aby opozycja nie
wskazywała tak drastycznych obrazów. Zgadza się, Ŝe z nazwą się pomylił i nie ma juŜ ABK
ale w sprawie, o której mówił na pewno się nie pomylił. Prosi aby to sprawdzić a nie
przygryzać, dogadywać i temat kończyć.
Radny Suska stwierdził, Ŝe rozumie, iŜ przy obecnych stawkach czynszu brak jest środków
na remonty i dlatego te budynki wyglądają tak a nie inaczej. ZauwaŜył, Ŝe obiekty, które
lokatorzy wykupują od gminy wyglądają zupełnie inaczej. Poprzez media namawiałby
lokatorów do kupna. Stwierdzi, Ŝe lokale naleŜące do gminy powinny być tak wyposaŜone
aby było widać , Ŝe jest XXI w. Pyta czy szambo, które tam jest ma atest szczelności.
Radny Borkowski przypomniał, Ŝe w momencie modernizacji rynku wielokrotnie nad tym
debatowano, poświęcając temu wiele spotkań. Była koncepcja, Ŝe ruch na rynku miał być
zamknięty dla samochodów jednak stwierdzono, Ŝe nie jest to najlepszy pomysł ze względu
na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza wokół rynku. UwaŜa, Ŝe problem
parkingów dotyczy nie tylko Pleszewa ale równieŜ innych miast.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza, Kuberki i Sitnickiego
stwierdził, Ŝe on nigdy jako pierwszy nie uŜywał pierwszy twardego języka. To zawsze oni
nie uŜywają normalnego języka w stosunku do mnie. I tak długo jak ta sytuacja będzie, to
będzie się bronić. Stwierdził, Ŝe jego język i tak jest delikatny w porównaniu do tego co ci
radni mówią. Ostatnia wypowiedź radnego Kuberki w sprawie rynku jest kłamliwa. PrzecieŜ
na ta inwestycję nie wydano 4 mln. zł. Stwierdził, Ŝe sam nie podaje kłamliwych informacji.
Prosi aby normalnie rozmawiać. Zgadza się z wypowiedzią radnego Suski. Podkreślił, Ŝe
wystąpi po raz kolejny do wszystkich mieszkających tam ludzi z informacją o moŜliwości
wykupu. Pismo w tej sprawie otrzyma równieŜ radny Suska i sołtys tej miejscowości.
Radny Woźny równieŜ zgadza się z wypowiedzią radnego Suski. UwaŜa, Ŝe Pleszew jest o
wiele czystszym miastem niŜ Kalisz.
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Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe róŜne są głosy jeśli chodzi o rynek. Zgadza się z
wypowiedzią radnego Borkowskiego, Ŝe radni mieli duŜy wpływ na to jak ten rynek ma
wyglądać ale przecieŜ wszystkiego oni nie wiedzą i ufali fachowcom.
Radny Grobys odnosząc się do interpelacji radnego śychlewicza stwierdził, Ŝe jest on
specjalistą od spraw manipulacji i pomówień w stosunku do jego osoby. Stwierdził, Ŝe nie
będzie się zniŜać do jego poziomu gdyŜ kieruje się innymi zasadami. Podkreślił, Ŝe naleŜy
mu się tak jak kaŜdemu innemu pracownikowi urlop wypoczynkowy i taki mówienie, Ŝe się
go widzi gdzieś do południa bez podania konkretnej daty, miejsca i godziny jest nie na
miejscu. Ponadto w PK zajmuje się obroną cywilną i niezbędna jest współpraca w tym
temacie z UMiG. Prosi aby radny śychlewicz konkretnie napisał w które dni go widział.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe nie będzie notował ani spisywać informacji, które mówią mi
ludzie. Mówi o faktach. Była wypowiedź jest odpowiedź i to wszystko.
Burmistrz stwierdził, Ŝe z wypowiedzi radnego śychlewicza wynika, Ŝe najpierw moŜna
rzucić na kogoś błotem a później powiedzieć, Ŝe było to tylko pytanie. Dziwi się radnemu
Grobysowi, Ŝe zadaje takie pytania. PrzecieŜ wszyscy znają Ŝyciorys radnego śychlewicza i
wiedzą jaki jest z niego człowiek
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe on nie zna Ŝyciorysu radnego śychlewicza i proponuje aby
burmistrz go przedstawił. UwaŜa, Ŝe radni mają prawo do emocjonalnych wypowiedzi.
Burmistrz ten atak powinien przyjąć i go odeprzeć. Nie powinien się unosić i wdawać się w
taką emocjonalną pyskówkę.
Radna Tymecka zastanawia się czy osoba obsługująca parking nie mogłaby sprzedawać kart
parkingowych. Byłoby to wielkie ułatwienie dla ludzi parkujących na rynku.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe z przedostatniego numeru gazety dowiedział się, Ŝe przez 17
lat przenosi maniery związane z rogacizną na sesję. Stwierdził, Ŝe swoich manier i
wypowiedzi się nie wstydzi. Wypowiadał swoje zdanie w czasach gdy rzecznik, który był
autorem tych słów w piasku się bawił a koledzy śmiejącego się teraz burmistrz z ZSMP
takich wyprowadzali. Stwierdził, Ŝe w PiS mają buliertera Kurskiego a w ratuszu jest
niewiadomej rasy Konieczny. Być moŜe gdyby jakąś szkołę skończył, to by się nie
wypowiadał w ten sposób. Stare powiedzenie weterynaryjne mówi, Ŝe nie ma złych psów
tylko są wredni właściciele. UwaŜa, Ŝe nie powinno być tak, Ŝe urzędnik, jakiś niedouczony
chłopaczek obraŜał radnego. Przypomniał wystąpienie radnego Suski kiedy to jakaś
niewielka odzywka go mocno wzburzyła. On się tak nie wzburza bo jest do tego
przyzwyczajony ale uwaŜa, Ŝe nie powinny one mieć miejsca. Prosi Przewodniczącego Rady
aby w takich sytuacjach reagował.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe atakuje się ich w prasie poprzez rzecznika ale ktoś jest jego
pracodawcą. Sam by się nie odwaŜył takich rzeczy wymyślać. UwaŜa, Ŝe ta cała akcja ma
swój cel, to są ci którzy odkryli złą wodę i wiele innych rzeczy. Trzeba ich teraz stępić bo
mają za duŜo punktów u społeczeństwa. Tak nam to ludzie przekazują. Wg niego cała ta
nagonka mija się z celem a nawet im pomaga.
Burmistrz przypomniał, Ŝe radny Kuberka wypomniał mu przynaleŜność do ZSMP czy teŜ
do ZMS. Stwierdził, Ŝe nie wstydzi się tego i na swoich plakatach wyborczych wszystkie te
informacje się znalazły. Stwierdził, Ŝe tak patrzy na salę i poza radnym Kuberką nie widzi
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większego pieszczocha PRLu. To jest jedyny człowiek, choć nie jest tego pewien, który w
tamtych czasach dostał talony na samochody. Chyba nikt tu więcej nie dostał. Dostał
samochód, sprzedał a wiadomo, Ŝe wtedy moŜna było na tym prawie dwa razy zarobić.
Przewodniczący Rady odczytał list Przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego Lecha
Dymarskiego w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia nowoczesnego Muzeum Powstania
Wielkopolskiego w Pleszewie. Poinformował, Ŝe następna uroczysta sesja odbędzie się w
auli LO 19 czerwca 2008r. Następnie po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XIX Sesję
RM.

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 – uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Marii Korzeniewskiej.
Załącznik nr 7– uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Włodzimierzowi
Kołtuniewskiemu.
Załącznik nr 8 – uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Adamowi Pyszkowskiemu
Załącznik nr 9 – uzasadnienie do wniosku o nadanie odznaczenia Zbigniewowi
Nawrockiemu.
Załącznik nr 10- postanowienie nr XIX/1/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”(dla Marii Korzeniewskiej),
Załącznik nr 11- postanowienie nr XIX/2/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”(dla Włodzimierza Kołtuniewskiego)
Załącznik nr 12- postanowienie nr XIX/3/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”(dla Adama Pyszkowskiego)
Załącznik nr 13- postanowienie nr XIX/4/2008 w sprawie nadania odznaczenia „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”(dla Zbigniewa Nawrockiego),
Załącznik nr 14 - uchwała nr XIX/140/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie
nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
.Załącznik nr 15 - uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/187/2005 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaŜy lub
oddania w uŜytkowanie wieczyste nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta
i Gminy Pleszew,
Załącznik nr 16 - uchwała nr XIX/142/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Załącznik nr 17 - uchwała nr XIX/143/2008 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i
obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ
3 lata.
.Załącznik nr 18 - Regulaminu StraŜy Miejskiej w Pleszewie.
Załącznik nr 19- informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
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