Protokół nr XXI/2008
z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1510.

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 XXI Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, Ŝe na 21 radnych obecnych jest 17 radnych (nie ma radnego Hasińskiego, Suski,
Kowcunia i radnej KałuŜnej) czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Przypomniał, Ŝe początkowo miała być
sesja w zwykłym trybie. W międzyczasie Burmistrz złoŜył wniosek o autorską sesję na
podstawie art. 20 ust 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym W związku z powyŜszym zmiana
porządku obrad moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą osoby, która wnioskowała zwołanie sesji.
Radny Kuberka rozumie, Ŝe jest to tak waŜny temat, Ŝe naleŜy zastosować białoruską metodę
dla pewności. Skoro organowi stanowiącemu jakim jest rada nie słuŜy prawo zmian
w porządku obrad, to nie będzie o to wnioskował, ale zwracając się do burmistrza formalnie
wnioskuje aby sam wycofał z porządku obrad uchwały dotyczące likwidacji szkół.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe przed chwilą radni otrzymali wiele materiałów dotyczących
zmian budŜetu, z którymi nie są w stanie się teraz zapoznać. UwaŜa, Ŝe nie powinno to mieć
miejsca. Proponuje aby zwrócić się do burmistrza z wnioskiem aby ten punkt wycofał
z porządku obrad.
Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki stwierdził, Ŝe ustawodawca jasno
określił kompetencje zarówno organu wykonawczego jak i stanowiącego gminy w ustawie
o samorządzie gminnym. Odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza przypomniał,
Ŝe o zmianach budŜetowych, które zostały dziś dostarczone radnym, mówiła Skarbnik
na wszystkich komisjach. RównieŜ na komisji budŜetowej, której radny śychlewicz jest
członkiem. Ponadto w materiałach tych sa równieŜ zmiany, które były wnioskowane właśnie
przez Komisję BudŜetową. Stwierdził, Ŝe zaproponowany porządek wyczerpuje tematy
uzgodnione z Przewodniczącymi Klubów. Ponadto zawiera dodatkowo 3 uchwały w sprawie
likwidacji szkół.
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Porządek XXI Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu Nr XIX/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.

6.
7.
8.
9.

likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej Nadziei,
likwidacji Szkoły Filialnej w Marszewie,
likwidacji Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII /129/ 2008
Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany budŜetu
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy na 2008 r.,
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 r.,
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych
placówek oświatowych,
powołania MłodzieŜowej Rady Miejskiej Pleszewa,
akceptacji Porozumienia zawartego w dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem
Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwzięcia
pn. „Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie
standardu obsługi klienta”,
wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
zmiany uchwały Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca
2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew połoŜonej
w Sowinie Błotnej,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie
za 2007 r.,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2007 r.,
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego
w Pleszewie za 2007 r.

Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Sprawy róŜne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokółu Nr XIX/2008 z dnia 29 maja 2008r.
Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła protokół Nr XIX/2008 z dnia 29 maja 2008r.
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Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny Sitnicki odnosząc się do zarządzenia nr 47 rozumie, Ŝe gmina wykupiła 80% udziałów
nieruchomości. Pyta co z pozostałymi 20% i jakie
sprawy
pozostały jeszcze
do uregulowania. Odnosząc się do zarządzenia nr 53 pyta jaka jest powierzchnia tego lokalu
i jaką ma wartość.
Burmistrz odnosząc się do zarządzenia nr 47 poinformował, Ŝe jest prawomocne orzeczenie
sądu o podziale dla dwóch spadkobierców mających 80% udziałów. Z tego co wie,
to na pozostałą część trwa postępowanie sądowe, które ma się wkrótce zakończyć. Osoby te
równieŜ sa zainteresowaniem zbyciem swoich udziałów. Odnosząc się do zarządzenia nr 53
poinformował, Ŝe wartość nieruchomości wynosi 55.310zł. Powierzchnię sprawdzi kierownik
Wydziału GGR i udzieli odpowiedzi radnemu.
Radny Sitnicki rozumie, Ŝe z potencjalnymi spadkobiercami 20% nieruchomości znajdującej
się na ul. Wyspiańskiego nie były prowadzone rozmowy poniewaŜ nie wiadomo kto to jest.
Pyta co będzie jeśli te osoby nie będą chciały zbyć swych udziałów bądź wykorzystując
sytuację będą chciały wygórowanej kwoty.
Burmistrz stwierdził, Ŝe w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami gmina wystąpi
o wywłaszczenie na cel publiczny.
Rada Miejska jednogłośnie (17za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji.

Do pkt 5 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej Nadziei,
b. likwidacji Szkoły Filialnej w Marszewie,
c. likwidacji Szkoły Podstawowej w Grodzisku,
A. Ptak Z-ca burmistrza uwaŜa, Ŝe dyskusja ta nie powinna się toczyć na tej sali tylko
na forum parlamentu. W zasadzie wszystko rozbija się o zasady i sposób funkcjonowania
małych wiejskich szkół. Na pytanie, kierowane do jakiegokolwiek ministra edukacji, czy
naleŜy wspierać małe wiejskie szkoły słyszymy twierdzące odpowiedzi. Jednak działania
powodują, Ŝe szkoły 20osobowe są tak samo finansowane jak szkoły 100osobowe. Radny
Cierniak przy likwidacji szkoły w Bronowie mówił aby szkoły nie likwidować, poczekać
do maja poniewaŜ wtedy mają się zmienić zasady finansowania małych wiejskich szkół.
Przypomniał, Ŝe był to rok 2005. Do tej pory sposób finansowania się nie zmienił.
Wielokrotnie słyszał zarzut, Ŝe dyskusja dotycząca szkół jest bardzo szybka, bez
przygotowania. Przypomniał, Ŝe juŜ w kwietniu 2007r. radni wraz z komisją oświaty, która
włączyła się w prace dotyczące analizy pleszewskiej oświaty dyskutowali na ten temat.
Wypracowano pewne stanowisko i wnioski, które są konsekwentnie realizowane. Powstaje
pytanie czy mają powstać opasłe opracowania, które zresztą powstały czy teŜ zwięzły
dokument ukazujący pewną drogę do której zmierzamy. Na tej sali wielokrotnie padały
zarzuty, Ŝe UMiG produkuje sterty niepotrzebnych materiałów, z których nic nie wynika. W
połowie 2007r. przedstawiono dokument, w którym jasno stwierdzono o co nam w
pleszewskiej oświacie chodzi. Jest to konsekwentnie realizowane. Jako przykład podał
zdecentralizowanie zarządzanie finansami oświaty. Na miejsce Biura Obsługi Szkół
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Samorządowych powołano Wydział Edukacji. Przypomniał, Ŝe komisja oświaty sprawami
oświaty zajmowała się juŜ wielokrotnie. Ponadto temat ten był przedmiotem obrad 3 sesji.
Nie pamięta aby któraś z poprzednich kadencji rady zajmowała się tak wiele razy problemami
oświaty. Przypomniał, Ŝe były juŜ sesje na których likwidowano szkoły. Likwidacja nie jest
problemem 2008r. ale problemem który powtarza się okresowo. Było zorganizowane forum
oświatowe. Część osób stwierdziła, Ŝe było to mydlenie oczu i nie było merytorycznego
uzasadnienia. W jednym miejscu, bodaj po raz pierwszy w historii spotkali się nauczyciele,
związki zawodowe i inne osoby, które związane są z oświatą. Podkreślił, Ŝe szukane są
alternatywne sposoby prowadzenia szkół. Było zorganizowanych około 5 spotkań w sprawie
utworzenia stowarzyszeń. To nie jest tak jak podała prasa relacjonując spotkanie z posłem
Rogackim, Ŝe gmina nie proponowała prowadzenie szkoły w formie stowarzyszeń.
Podkreślił, Ŝe gmina proponowała taka moŜliwość. Były spotkania, konsultacje. Jedna ze
szkół była nawet w miejscowości gdzie szkoła prowadzona jest właśnie w formie
stowarzyszenia. Efekt tych działań jest taki, Ŝe brak jest poparcia dla tej inicjatywy. Odnosząc
się do sprawy likwidacji podkreślił, Ŝe wcześniejsze deklaracje są podtrzymywane, o czym
powie burmistrz Adamek. Stwierdził, Ŝe z arkusza organizacyjnego przygotowanego przez
dyrektorów szkół, co jest potwierdzone przez ewidencję ludności wynika, Ŝe do I klasy szkoły
w Grodzisku idzie 4 dzieci, do Dobrej Nadziei 9 dzieci a do Marszewa 4 dzieci. Łącznie
w 6 klasowej szkole w Grodzisku jest 38 dzieci, w 3 klasowej szkole w Dobrej Nadziei 19
i w Marszewie równieŜ 3 klasowej 20 dzieci. Podkreślił, Ŝe jest szansa zgodnie
z zapowiedziami ministra edukacji na działanie świetlic szkolnych nawet do godziny 17.00.
Stwierdził, Ŝe nie jest to likwidacja dla samej likwidacji. ZauwaŜył, Ŝe tam gdzie jest
zapotrzebowanie tworzy się nowe oddziały. Jako przykład podał przedszkola. Stwierdził, Ŝe
w mieście partnerskim Westerstede, które jest podobne wielkością i strukturą są 4 wiejskie
szkoły 4 klasowe, które mają 217, 167,156,65 dzieci. Podkreślił, Ŝe głównym powodem
zmiany sieci placówek oświatowych są zmiany demograficzne. Porównując dane GUS z
1995r. i 2005r moŜna zobaczyć, Ŝe na terenie MiG Pleszew ubyło ponad 1000uczniów. Przez
te lata nikt nie był bierny jeśli chodzi o określanie sieci placówek oświatowych. Oprócz
zmieniania liczby oddziałów w tych szkołach, w których było to moŜliwe równieŜ
zlikwidowano szkoły w Prokopowie, Zawidowicach, Zielonej Łące, Bronowie, Rokutowie.
Kolejny problem, który spotka tą radę, to kwestia standaryzacji o ile będzie się chciał tym
tematem zająć. Podejrzewa, Ŝe trudno będzie o odpowiedź na pytanie ile powinien najmniej
uczniów liczyć oddział szkolny.
Ostatnio na oświatę patrzy się tylko przez pryzmat redukcji sieci szkolnej co jest krzywdzące
dla nauczycieli jak równieŜ dla urzędu. Przypomniał, Ŝe na początku 2008r. pozyskano ponad
1mln 300tys zł. na zadania edukacyjne, remonty, budowę boisk, zajęcia pozalekcyjne. Na
dzień dzisiejszych nowych wniosków złoŜonych jest na ponad 1mln zł. Przez ostatni rok
nawiązano współpracę zagraniczną pomiędzy szkołami w Taczanowie i Westerstede min
dzięki pomocy stowarzyszeniu Miast Partnerskich za co dziękuje. Bliskie jest podpisanie
kolejnej umowy z miastem partnerskim. To ta rada przyjęła na wniosek burmistrza uchwałę o
stypendiach dla najzdolniejszych uczniów bez kryterium socjalnego. Utworzono klasę
integracyjną. Ponadto od września ruszy portal edukacyjny. Kolejną inicjatywą jest powołanie
MłodzieŜowej Rady. Podkreślił, Ŝe mówi o tym wszystkim nie po to aby się chwalić tylko
pokazać, Ŝe mówienie o pleszewskiej oświacie przez pryzmat likwidacji szkół nie jest
jedynym obrazem.
Na sali znajduje się 18 radnych. Przyszedł radny Kowcuń.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe nie zgadza się z wypowiedzią burmistrza Ptaka, Ŝe to wina
parlamentu w sprawie szkół. To nasze szkoły, nasze dzieci i nasz problem. Jeśli mamy uwagi
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i propozycje do parlamentu, to je tam wysyłajmy i lobbujmy tak aby problem rozwiązano po
naszej myśli. To, Ŝe kiedyś pewne szkoły były likwidowane, to nie obliguje nas aby tak było
za kaŜdym razem, gdyŜ za kaŜdym razem problemy naleŜy rozwaŜać indywidualnie, Inne
wypowiedzi uznaje za nic nieznaczące w temacie likwidacji. To są dwie odrębne sprawy
chyba, Ŝe Burmistrz chce podkreślić, Ŝe oprócz likwidacji coś jeszcze dobrego robimy w tym
temacie.
Radny Kuberka uwaŜa, Ŝe cały ten proces, który się ciągnie od początku roku jest jednym
wielkim skandalem. Robi się konsultacje z rodzicami, a wyrok juŜ dawno zapadł. Mówi się,
Ŝe będą wielkie oszczędności, a przecieŜ juŜ kiedyś radny Jędrasiak pokazał, Ŝe będą to małe
pieniądze. Osobom tam zatrudnionym mówi się, Ŝe nikt nie straci zatrudnienia a gdy pytamy
dyrektorów szkół czy mają dla nich zatrudnienie, to odpowiadają, Ŝe mają 1 góra 2 etaty.
Oprócz ekonomii mówi się równieŜ o dobru dziecka, co uwaŜa za podłe. JeŜeli kurator
wyraŜając zgodę na likwidację szkół mówi, Ŝe aby dzieci z Grodziska poszły do Lenartowic,
to naleŜy przeprowadzić remont strychu i wprowadzić zmianowość 1,2. Tutaj dobro dziecka,
o którym tyle się mówi polega na tym, Ŝe wprowadzi się zmianowość, Ŝe dzieci będą musiały
zimą stać na przystankach i marznąć. Wg niego argument ekonomiczny jest mocno
podejrzany, a mówienie o dobru dziecku jest zwyczajnie podłe. Ostatnio w gazecie ukazał się
artykuł, w którym pisze, Ŝe Rada Rodziców napisała odwołanie do ministerstwa i naleŜy
poczekać na odpowiedź a tymczasem po tygodniu mamy autorską sesję burmistrza. UwaŜa,
Ŝe radnych traktuje się instrumentalnie ale po to jest opozycja aby odkryła wszystkie karty.
Uchwały w sprawie likwidacji są dla szkół wyrokiem a uzasadnienie do tych uchwał ma tylko
3 zdania. Stwierdził, Ŝe są zapowiedzi rządu dotyczące m.in. zmiany finansowania wiejskich
szkół. UwaŜa, Ŝe naleŜy poczekać z likwidacją tych szkół. NaleŜy wprowadzić okres
przejściowy i ustalić jakieś kryteria. Likwidacja nie przyniesie wiele korzyści a jedynie
cierpienia i problemy. Stwierdził, Ŝe radni wiejscy mają dziś trudną rolę. Dziś mają dać
świadectwo prawdzie albo tą prawdę sprzedać. Stwierdził, Ŝe dzisiaj będą głosować radni a za
dwa lata będą głosować ludzie wybierając radnych. Ma nadzieje, Ŝe pamięć ludzi będzie
dokładna. Dostarcza się radnym materiały, które uzasadniają z góry podjętą tezę.
W przypadku, gdy nie wiadomo co zrobić powinno się sięgać po opinię autorytetów.
Niewątpliwie takim autorytetem jest biskup S. Napierała, który napisał list w sprawie
likwidacji. Zastanawia się dlaczego tego listu nie przekazano wraz z materiałami sesyjnymi.
Zwracając się do Przewodniczącego Rady stwierdził, Ŝe nie dostał on tego listu jako
Mieczysław Kołtuniewski tylko jako Przewodniczący Rady. UwaŜa, Ŝe ten list powinien być
dzisiaj czytany aby radni wiedzieli jak sprawę stawia autorytet. Biskup do Rady Rodziców
napisał, Ŝe jest duchowo z nimi i modli się. W następnym liście do Przewodniczącego Rady
pisze: Szanowny Panie Przewodniczący!. Zapoznałem się z pismami jakie przedstawiła mi
rada rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Grodzisku nad Prosną, prosząc o poparcie
starań społeczności Grodziska o nie likwidowanie tamtejszej szkoły podstawowej.
Zainteresowały mnie powody, którymi kieruje się większość Rady Miejskiej podejmując
decyzję o likwidacji szkoły. Zwykle jako najpowaŜniejszą przyczynę wymienia się względy
ekonomiczne. W przypadku szkoły w Grodzisku tak nie jest, co uwaŜam za wielką szansę
abyście Państwo odstąpili od powziętego zamiaru. W uzasadnieniu do uchwały, którą Rada
miałaby dokonać likwidacji szkoły czytamy: czynnik ekonomiczny choć bardzo waŜny nie
był decydujący dla podjęcia przedmiotowej decyzji. To uwaŜa za bardzo waŜne. JeŜeli
względy ekonomiczne nie są decydujące to wszystkie inne przemawiają raczej na korzyść
szkół mniejszych. Pominięto natomiast czynnik, który w kaŜdej szkole musi być stawiany na
równi z nauczaniem a nawet przed nim, mianowicie jest to wychowanie. Nauczanie
przekazuje uczniowi wiedze, wychowanie kształtuje w nim człowieka. Nie ma wątpliwości,
Ŝe wychowanie w mniejszych grupach jest bardziej owocne i skuteczne niŜ w duŜych
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zespołach. Dlatego gdy przeprowadzono reformę polskiej szkoły przed 10 laty silnie
podkreślono wówczas dwie sprawy tj bliskość szkoły od miejsca zamieszkania ucznia oraz
niewielką liczebność szkoły. Dziś jakby o tym zupełnie zapomniano. Pragnę nad to zauwaŜyć
co niemal jest pomijane w Polsce przy ocenianiu działania szkół małych i wielkich. Jest to
wiedza w nich zdobywana. Dziś wiedza jest sprawdzana przy pomocy testów, które są równe
dla uczniów szkół małych i duŜych. Wcale nie jest tak, ze uczniowie małych szkół zdobywają
oceny gorsze od uczniów szkół duŜych. Jeśli wolno mi sięgnąć do doświadczenia w
kontaktach ze szkołami, to stwierdzam, ze w małych szkołach czuje się klimat wyciszenia,
spokoju, bliskości nauczycieli, uczniów i rodziców. To są wspólnoty rodzinne. Proszę
zauwaŜyć, Ŝe ludzie zamoŜni posyłają swoje dzieci nie do szkół molochów podobno najlepiej
wyposaŜonych ale do szkół elitarnych, które pod względem liczebności uczniów są często
mniejsze niŜ szkoła w Grodzisku. Szanowny Panie Przewodniczący, w sytuacji w której
czynnik ekonomiczny nie był decydujący poroszę wziąć pod uwagę przywołane wyŜej racje.
Kierując się nimi zechciejcie państwo odstąpić od zamierzonych czy nawet juŜ podjętych
decyzji dla dobra dzieci, nauczycieli i rodziców a takŜe dla dobra społeczności Grodziska,
która chlubi się szkołą z tradycjami z połowy XVw. To Ŝywy pomnik dziejów. Łącze wyrazy
szacunku. Stanisław Napierała Biskup Kaliski. Radny Kuberka stwierdził, Ŝe pierwszy raz
czytał list biskupa i targają nim emocje. Wypowiada się autorytet a tego radnym się nie
pokazuje. Chce złoŜyć wniosek o odrzucenie przez Radę likwidacji tych 3 szkół i
wprowadzenie programu naprawczego, w którym byłyby określone terminy, kryteria wg
których moŜna by było później rozliczać działania. Taki wniosek przedstawiłem juŜ na
komisji bezpieczeństwa. UwaŜa, Ŝe za Ŝadne pieniądze nie moŜna zdradzać swoich ideałów,
poglądów. NaleŜy bronić wszystkich ludzi a w szczególności tych biednych.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe list biskupa otrzymał juŜ po podjęciu decyzji
o zamiarze likwidacji szkół. Zwołał posiedzenie Przewodniczących Klubów, na którym
poinformował o tym fakcie. Ze strony Przewodniczących Klubów nie padła propozycja aby
ten list przekazać wszystkim radnym. Stwierdził, Ŝe jeŜeli byłby dzisiaj wniosek o jego
odczytanie, to by to uczynił.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe otrzymała symulację uczniów szkoły podstawowej
w Marszewie. Okazuje się, Ŝe w roku szkolnym 2008/2009 będzie uczyło się tam 35 dzieci.
Koszt utrzymania jednego ucznia wyniesie wówczas 6.837zł a nie ok. 10.000zł. W kolejnym
roku szkolnym równieŜ będzie 35 dzieci, a więc koszt utrzymania będzie taki sam. W roku
2010/2011 do tej szkoły będzie uczęszczać 36 dzieci. W kolejnym roku szkolnym tych
uczniów ma być 46 i koszt wyniósłby wtedy 5.202zł. UwaŜa, Ŝe taka symulacja powinna być
przeprowadzona we wszystkich i placówkach i jeśli okazałoby się, Ŝe w przeciągu
najbliŜszych lat koszty utrzymania miałyby spadać to warto byłoby się zastanowić czy
rzeczywiście jest sens likwidować te szkoły. W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Kuberki
przytoczyła zagadnienia z pracy doktorskiej na temat: „Wpływu ilości dzieci w klasach
w stosunku do jakości nauczania”. Wniosek był taki, Ŝe w klasach mniej licznych jakość
nauczania jest wyŜsza. Lokalizacja szkoły (miejskie, wiejskie) nie ma znaczenia,
a nawet szkoły wiejskie wypadają korzystniej i dzieci z mniej zasobnych klas są
przygotowywane o wiele lepiej niŜ w licznych klasach szkół zbiorczych.
Radny Sitnicki pyta dlaczego z tą sprawą nie moŜna poczekać, odłoŜyć jej do następnego
roku aby lepiej przygotować uzasadnienie likwidacji szkół by więcej było argumentów
merytorycznych, mniej opowieści o sukcesach naszej oświaty, których nikt nie kwestionuje.
Stwierdził, Ŝe to nie jest tak, Ŝe te 3 szkoły są przeszkodą do dalszych sukcesów i nawet jeśli
te szkoły zostaną, to pleszewska oświata będzie nadal je odnosić. Wg niego naleŜy zaczekać
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do następnego roku aby decyzja była bardziej racjonalna, a nie emocjonalna. Pyta czy istnieje
plan dalszej likwidacji szkół. Jeśli istnieje taka lista, to chciałby się dowiedzieć kiedy to
nastąpi.
Radny śychlewicz wyraził pełen podziw dla determinacji rodziców, którzy zapowiedzieli, Ŝe
jeŜeli ich błagania nie zostaną wysłuchane i szkoły ulegną likwidacji, oni broni nie złoŜą. W
imię sławnej na cały świat „Solidarności” występuje z apelem o nie oddawanie głosów na
tych radnych, którzy wbrew głosom swych serc i sumień na uŜytek własnych osobistych
interesów głosować będą za likwidacją szkół wiejskich, zadeklarują poparcie dla przyszłych
problemów i kłopotów innych grup społecznych. Solidarność to magiczne słowo zrodzone
w polskich umysłach. Dało juŜ niejednokrotnie dowody, Ŝe z taką siłą musi się liczyć kaŜdy
kto przeciw takiej sile chce wystąpić. Mamy równieŜ po drugiej stronie barykady Radnych
którzy przejawiają wiele cennych, bardzo dobrych, słuŜących społeczeństwu inicjatyw,
szkoda byłoby ich stracić w przyszłości. Zrobisz bliźniemu krzywdę, spadnie na Ciebie
krzywda 10-krotnie wyŜsza. Cieszą jednocześnie i zespalają nasze szeregi takie wypowiedzi
jak radnego Nawrockiego, który w swoim podziękowaniu za przyznanie mu najwyŜszego
gminnego odznaczenia, wyraźnie podkreślił, Ŝe będzie na forum Rady walczył szczególnie
o sprawy wiejskie. Te szkoły były juŜ likwidowane. To burmistrz Hasiński
i w-ce burmistrz Nawrocki bezpośrednio odpowiedzialny za szkolnictwo w tamtym okresie
przywrócili te szkoły do pełnego zakresu działania. UwaŜacie, Ŝe teraz zechcą je pochopnie
i bez przygotowania likwidować? Mówiłem tu o radnych lecz trzeba być równieŜ
świadomym, Ŝe ta ludzka solidarność nie ominie teŜ Burmistrza, głównego architekta
inicjatywy likwidacji szkół wiejskich. Ostatni apel do radnych o powstrzymanie rozbujanej
pięści, która dziś ma zmiaŜdŜyć szkoły wiejskie, ale jutro moŜe zmiaŜdŜyć was. Hitler
zlikwidował miliony istnień ludzkich. Chciał całkowitej zagłady narodu Ŝydowskiego. Choć
w duŜej mierze mu się to udało, to jednak co po nim pozostało? Dziś ten naród ma
decydujący wpływ na losy świata. Innym przykładem jest Polska przez całe dziesięciolecia
wymazana z map świata. Dzisiaj Polska istnieje i Ŝyje. Wydała na świat ludzi znaczących,
mających wpływ na losy świata, zaprowadziła nowy porządek w Europie. Niesiemy pomoc
milionom ludzi w świecie. To właśnie Polska dała światu najwięcej misjonarzy. Wielu z nich
wyszło właśnie z małych wiejskich szkół, niech to będzie przestrogą dla tych którym ręka nie
zadrŜy podczas głosowania nad likwidacją szkół wiejskich, z tych szkół wyjdzie jeszcze wiele
dobrych, mądrych i znaczących ludzi, chcecie eksterminacji tych szkół?

Radny Hasiński stwierdza, Ŝe dla niego ekonomia tego przedsięwzięcia jest cały czas
wątpliwa. Wg niego Rada popełniła błąd decydując się przystąpić do likwidacji. Podjęła
uchwałę o likwidacji 3 szkół, a jedną zostawiła. Wg niego to właśnie ta szkoła z racji
wskaźników ekonomicznych powinna być zlikwidowana jako pierwsza. Apeluje do Rady aby
naprawiła popełniony błąd i dała równe szanse wszystkim.
Radny Borkowski zauwaŜył, Ŝe bardzo silne emocje towarzyszą dzisiejszym obradom. Po
dzisiejszych wypowiedziach niektórych radnych moŜna zauwaŜyć, Ŝe kampania wyborcza
rozpoczęła się juŜ na dobre. Dziś chciałby powiedzieć o sprawie, o której jeszcze nikt nie
wspomniał a mianowicie o rynku edukacyjnym. Jest to nowe pojęcie, które dzisiaj
obowiązuje. O rynku edukacyjnym nie decyduje ani burmistrz, ani nauczyciele. Decydują
dzieci i rodzice. Rodzice wybierają takie przedszkola i szkoły, które im odpowiadają, czasy
które były kiedyś juŜ minęły. Rynek edukacyjny z punktu widzenia handlowego dzisiaj tak
się właśnie przedstawia. Jest to sprawa bardzo istotna i waŜna. Przypomniał, Ŝe komisja
przygotowała raport, który wskazywał na trudności ekonomiczne i demograficzne. Ponadto
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raport wskazywał inne kwestie. Kontrolowane były przedszkola i szkoły podczas których
ujawnił się problem faktycznie uczęszczających dzieci do wiejskich przedszkolu. Zapisanych
jest kilkanaście dzieci a faktycznie uczęszcza tylko 2-3 dzieci. Wg niego sprawa stypendiów i
doŜywiania była ukazywana w złym świetle. Stwierdził, Ŝe jest nauczycielem i wie co to
znaczy dać posiłek dziecku. Nasze dzieci są niedoŜywione więc im pomagamy tyle na ile to
moŜliwe. Wie, Ŝe niektórym marzy się praca w pięcioosobowym zespole, lecz niestety dzisiaj
takie sa realia, Ŝe naleŜy patrzeć na to z punktu ekonomicznego i demograficznego.
ZauwaŜył, Ŝe przedszkola miejskie są przepełnione a w przedszkolach wiejskich brakuje
dzieci. ZauwaŜył, Ŝe jeden ze związków zawodowych nauczycieli zajął się sprawą likwidacji
szkół. I złoŜył w tej sprawie stosowne oświadczenie. Zastanawia się gdzie jest drugi związek
zawodowy.

Przewodniczący Rady poinformował iŜ bezpośrednio przed sesją Przewodnicząca NSZZ
Solidarność zgłosiła swój akces do dyskusji.
H. Majewska Przewodnicząca Związku NSZZ stwierdziła, Ŝe jako przewodnicząca związku
jest zainteresowana sprawami pracowniczymi. Wg niej argumenty mówiące o dobru dziecka
oraz argumenty ekonomiczne są wątpliwe a sprawy pracownicze są druzgoczące.
W maju otrzymała od burmistrza pismo mówiące o tym, Ŝe wszyscy pracownicy dostali
oferty pracy. Z pisma tego wywnioskowała, Ŝe wszyscy będą mieć zapewnione etaty na tych
samych warunkach płacowych i prawdopodobnie godzinowych. W czasie rozmów z
pracownicami okazało się, Ŝe Ŝadna z nich nie otrzymała jakiejkolwiek propozycji a przecieŜ
ruch kadrowy zakończył się w maju. Domyśla się, Ŝe jeŜeli uchwały o likwidacji zostaną
dzisiaj podjęte, to nauczyciele dostaną propozycje pracy ale na miejsce staŜystów,
nauczycieli kontraktowych, którzy juŜ nie mogą przez najbliŜszych kilka lat śnić o
zatrudnieniu. UwaŜa, Ŝe nie po to robili kwalifikacje dziennie a nie zaoczne by teraz przez
kilka lat być bezrobotnymi, gdyŜ dla nich na terenie Pleszewa przez kilka lat juŜ zatrudnienia
nie będzie. Prosi aby dyrektorowie wystąpili i nie obawiając się swojego pracodawcy
powiedzieli wprost ile mają wolnych wakatów. UwaŜa Ŝe nie ma ich w ogóle. Sądzi, iŜ nie
moŜliwości stworzenia 20 etatów nauczycielskich i nie nauczycielskich. Stwierdziła, Ŝe
trudno powiedzieć aby forum oświatowe było przygotowaniem do likwidacji placówek. Była
to tylko promocja szkół ponadgimnazjalnych. Pozwolono tylko na wypowiedz dyrektorom z
placówek w Dobrej Nadziei i Marszewie. Nie było natomiast dosłownego ukierunkowania
w prowadzonej dyskusji na likwidację placówek. Twierdzi, Ŝe argumenty przeciwko
likwidacji nie zostaną dziś wyczerpane, jest to zbyt krótki czas. Popiera część radnych, którzy
są za odłoŜeniem tej decyzji, a do pozostałych apeluje aby nie brali na swoje sumienie
bezrobocia nauczycielek jak równieŜ pracowników administracyjnych. Wg niej
wyprowadzenie szkół bardzo zuboŜy Ŝycie na terenach wiejskich. Prosi radnych
o rozwagę i więcej czasu. Zastanawia się dlaczego nie zrobiono tego wcześniej gdy był
jeszcze ruch słuŜbowy. To wówczas naleŜało powiedzieć otwarcie nauczycielkom, Ŝe np. z
takimi kwalifikacjami nie dostaną zatrudnienia w poszczególnych placówkach miejskich.
Niestety nie jest tak, Ŝe etaty nauczycieli przechodzą za dziećmi do szkół.
Przewodniczący Rady prosi o zabranie głosu P. Kowalika prezesa Związku Nauczycielstwa
Polskiego.
P. Kowalik stwierdza, Ŝe zarząd oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje
swoje stanowisko przeciw likwidacji placówek w takiej formie. Prawdą jest, Ŝe do tej pory,
przez kilka lat nikt nie został z pracowników oświaty zwolniony. Zastanawia się czy jest to
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odpowiedni argument do uŜycia w tym momencie. UwaŜa, Ŝe jako przewodniczący Związku
Nauczycielstwa Polskiego do tej pory zrobił wszystko co w jego mocy np. wystosował listy
do Przewodniczącego, Burmistrza, Wojewody, Kuratora. W rozmowie z Burmistrzem
zwrócił uwagę na zapis w Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty a mianowicie,
ze ruch słuŜbowy skończył się 30 maja. Zastanawia się co moŜna teraz zaproponować tym
pracownikom. Jedynie porozumienie. Podkreśliło, Ŝe jeŜeli nauczycielowi zostanie
zaproponowana praca w charakterze nauczyciela na podstawie innej umowy o pracę
niezgodnej z kwalifikacjami, to przez cały okres dokształcania ten nauczyciel będzie
pracował za najniŜsze uposaŜenie. Skoro ponad 80% całego kosztu utrzymania placówki to
jest uposaŜenie nauczyciela, to w momencie przejścia do innej placówki teŜ będzie musiał
mieć wypłacane wynagrodzenie. Dlatego nasuwa się pytanie gdzie tu jest oszczędność?
Radny Jędrasiak na wstępie prosi o podejście do dzisiejszego tematu szkół pod kątem dzieci,
gdyŜ przewinął się temat nauczycieli tak jakby te dzieci były w tle, a to przecieŜ one są
najwaŜniejsze. Wg niego nauczyciel jest osobą drugorzędną w szkole. Pierwszą jest dziecko
i nawet jeŜeli część nauczycieli straciłaby pracę, to są przecieŜ normalnymi pracownikami
i jeśli mają kwalifikacje, to znajdą sobie pracę w innej szkole na terenie Pleszewa lub poza
terenem. NaleŜałoby się jeszcze raz zastanowić nad likwidacją tych szkół, opracować
standardy i dać szansę co najmniej roku lub dwóch lat, aby te szkoły mogły się dopasować.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego Borkowskiego stwierdził, Ŝe gdyby rodzice wcześniej
wiedzieli to na pewno nie posłaliby dzieci do innych szkół czy przedszkoli tylko próbowaliby
ściągnąć do siebie większą ilość uczniów. Skoro dano szansę szkole w Brzeziu, gdzie za rok
idzie 2 dzieci, to czy większa się nie naleŜy tym placówkom gdzie od nowego roku miało iść
4 lub 6 dzieci? JeŜeli po roku czasu zastanowimy się i rzeczywiście szkoły te nie spełnią
kryteriów, wtedy będą mniejsze opory gdyŜ to nie będzie dotyczyło jednej placówki, ale moŜe
się okazać Ŝe zarówno Kuczków, Dobra Nadzieja, Taczanów nie spełniły wymagań. Wtedy te
placówki będzie moŜna zlikwidować z czystym sumieniem.
Radna Korzeniewska pyta o ewentualny dowóz dzieci do szkół. Zastanawia się czy zostaną
zapewnione jakieś rozsądne warunki. Mówimy o klasach od 0 do 4, gdzie są dzieci
najmłodsze, a będą dowoŜone jak dzieci z klas starszych.Godzina 7 przystanek i 15 powrót.
W najbliŜszym roku szkolnym pójdą do szkół 6-latki i niewyobraŜalne jest to, Ŝe te dzieci
będą zimą o 7 rano stały na przystanku i będą odbierane o 15. Wiadomo, Ŝe zajęcia dla tych
dzieci odbywają się maksymalnie do 11:30, więc pozostałą część czasu będą spędzały na
świetlicy miejmy nadzieję, Ŝe pod opieką, lecz czy to jest właśnie najlepsze rozwiązanie dla
tych dzieci? Nawiązując do wypowiedzi radnego Borkowskiego stwierdziła, Ŝe gdyby
przedszkola wiejskie były przez poprzednie kadencje tak doposaŜone jak przedszkola
miejskie, to dzieci w tych przedszkolach byłoby znacznie więcej. Niestety przedszkola są
zaniedbane, kwestią oczywistą jest, Ŝe brakuje pieniędzy, ale skoro ich nie brakuje na
przedszkola w Pleszewie, które są przepełnione to naleŜałoby zrobić tak aby te wiejskie były
na równi doposaŜone.
Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe cały czas jest mówione, Ŝe dzieci w przedszkolach na wsi jest
mało. Wg niego nadal tak będzie bo jak ma być inaczej skoro są one czynne 5 godzin. UwaŜa,
Ŝe jeŜeli rodzice pracują, to nikt przy zdrowych zmysłach dziecka nie przywiezie w trakcie
pracy i równieŜ w trakcie pracy nie odbierze.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe Przewodniczący Komisji Oświaty juŜ wie Ŝe szkoły trzeba
likwidować bo nikt nie pomyślał, Ŝe trzeba na przykład do przedszkoli wiejskich kierować
dzieci z miasta. Trzeba zrobić jakąś restrukturyzację, jakieś przesunięcia, ustalenia. Mówi to
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przewodniczący komisji, która likwidację szkół powinna przygotować, przedyskutować
i radnym zreferować. Nie naleŜało mówić, Ŝe nic nie zrobiono, gdyŜ to ta Komisja nic nie
zrobiła, ale w obronie powie, Ŝe Komisji nie podano tematu do dyskusji ani teŜ nikt jej nie
uprzedził, Ŝe coś takiego moŜe mieć miejsce. JeŜeli chodzi o kampanię wyborczą to radny
apeluje aby nie wkładać do rąk argumentów przeciw złym działaniom, przy czym to nie była
kampania tylko lojalna zapowiedz jak będzie przebiegał jeden z frontów walki wyborczej.
Jest jeszcze honorowa szansa obronienia swojej pozycji.
P. Kaleta Senator RP stwierdził, Ŝe wstępnie miał nie zabierać głosu, gdyŜ w trakcie
nieformalnych spotkań na trenie szkoły zostało juŜ wystarczająco duŜo powiedziane.
Inspiracją do zabrania głosu było wystąpienie Z-cy burmistrza A. Ptaka. Przypomniał,
Ŝe mówił on iŜ decyzje zapadają 270 km stąd w ośrodku decyzyjnym jakim jest Parlament.
Stwierdził, Ŝe w tym ośrodku decyzyjnym zapadła równieŜ decyzja o tym, Ŝe A. Ptak moŜe
dziś być w-ce burmistrzem tego miasta. Stwierdził, Ŝe słowa ślubowania, które radni składają
brzmią: dobroć i pomyślność obywateli będzie dla mnie zawsze najwyŜszym nakazem.
Podkreślił, Ŝe w państwach skandynawskich jest tendencja do tworzenia klas kilku
osobowych i ten model bardzo się sprawdza. UwaŜa, Ŝe argument demograficzny nie jest
Ŝadnym argumentem. Odwołuje się do artykułów, które mówią, Ŝe Polska stoi na granicy
katastrofy demograficznej. Dzieci będzie się rodziło coraz mniej co moŜna juŜ teraz
zauwaŜyć. Dlatego co władza: parlament, rząd, władza samorządowa jest w stanie zaoferować
swoim mieszkańcom aby tych dzieci rodziło się więcej? Czy likwidacja szkoły jest właśnie
takim działaniem? Czy likwidacja szkoły idzie w kierunku tego aby rodzicom Ŝyło się lepiej,
wygodniej, bezpieczniej wiedząc, Ŝe taką placówkę oświatową mają na własnym terenie?
Dlatego wg niego jest to argument zupełnie nie przekonywujący. Padły równieŜ wypowiedzi
dotyczące rynku edukacyjnego, który wg niego jest mitem przynajmniej dotyczący placówek,
które znajdują się na wsi. Wolny rynek kieruje się bardzo prostą zasadą tj konkurencją.
Zastanawia się jaka konkurencja moŜe być na wsi, praktycznie Ŝadna. Mówienie o czymś
takim jest po prostu demagogią. Odnosząc się do kwestii finansów stwierdził, Ŝe na szkołach
nie da się zarabiać, nawet wówczas gdyby subwencja się bilansowała. Do szkół zawsze trzeba
dokładać. Jest to interes niewymierny, taki który efekty moŜe przynieść dopiero za jakiś czas,
gdyŜ inwestujemy w Ŝywą materię jaką jest człowiek. Z tych placówek które na dzień
dzisiejszy wydaje się nie mają racji bytu mogą w świat wychodzić w przyszłości prawdziwi
Polacy, dobrzy obywatele, patrioci. Odwołując się do własnych doświadczeń z pracy
w samorządzie przytoczył sytuację z gminy pod Kaliszem gdzie był radnym powiatowym.
W momencie kiedy wchodziła reforma oświatowa zaistniała tam podobna sytuacja. Rodzice
doszli do wniosku, Ŝe nie odpuszczą i będą walczyć o dalsze funkcjonowanie szkoły, dlatego
powołali stowarzyszenie. Dzisiaj pojawiły się powaŜne problemy. Powołanie stowarzyszenia
jest wprowadzeniem tej społeczności na równie pochyłą, poniewaŜ szkoła juŜ później nie ma
w zasadzie nic innego do zrobienia jak ratowanie się pieniędzmi rodziców, którzy będą
musieli po jakimś czasie na tą placówkę wykładać. Jest to argument nieodpowiedni, gdyŜ tak
naprawdę jest to tylko przedłuŜenie tej agonii. JeŜeli chodzi o sprawy oświatowe to w tym
roku czeka nas wiele wydarzeń. Wiemy Ŝe rząd prowadzi negocjacje z nauczycielami, jest
podwaŜana Karta Nauczyciela. W związku z tym uwaŜa, Ŝe warto poczekać. UwaŜa, Ŝe źle
się dzieje, Ŝe w czasie tych obrad wprowadza się wielką politykę. Stwierdził, Ŝe zarówno on
jak i poseł Rogacki są otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i rozmowy.

A. Rogacki Poseł na Sejm RP chciałby się odnieść do przedstawionych argumentów
demograficznych. Przypomniał, Ŝe kilka lat temu wystąpiła tendencja likwidowania
przedszkoli, która w duŜej mierze argumentowana była demografią. Podkreślił, Ŝe dzisiaj
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ujawniają się duŜe braki miejsc i z wielkim pośpiechem adaptuje się pomieszczenia aby
stworzyć dzieciom dobre warunki. Ujawnia się trend, który początkowo obejmował tylko
większe miasta a teraz jest równieŜ zauwaŜalny w mniejszych miejscowościach. Ludzie
wyprowadzają się z centrum, nawet gdy w nim znajdują się ich stanowiska pracy. Dlatego
wygodniej jest mieć szkoły, przedszkola pod ręką. UwaŜa, Ŝe naleŜy wziąć pod uwagę te dwie
tendencje, które ponadto potwierdzają obliczenia radnej Korzeniewskiej, Ŝe tych dzieci być
moŜe z czasem będzie więcej. Jest to jedna z perspektyw, która uzasadniałaby słuszność
pozostawienia tych szkół. Zwraca się z apelem aby głosując kierować się dobrem dziecka,
gdyŜ mimo dobrych intencji Burmistrza i radnych nikomu nie zaleŜy tak na dobru dzieci jak
ich rodzicom i dlatego teŜ prosi o wysłuchanie ich głosów.
Radny Grobys odnosząc się do sprawy przedszkoli przypomniał, Ŝe padły dziś słowa,
iŜ działania w zakresie przedszkoli są nieskuteczne, niewidoczne lub nie ma ich wcale.
Odnosząc się do słów posła Rogackiego o braku miejsc w przedszkolach, stwierdza
Ŝe takiego problemu na terenie gminy nie ma. Są za to inne problemy oświaty przedszkolnej,
która jest finansowana z budŜetu gminy w wysokości 5 mln złotych a przecieŜ jest ona
obowiązkiem państwa. ZauwaŜył, Ŝe zarzuca się brak serca a przecieŜ burmistrz złoŜył pewne
deklaracje, z których z pewnością się wywiąŜe. Prosi aby burmistrz zajął stanowisko w tej
sprawie mówiąc na temat uchwał o likwidacji szkół. Odnosząc się do wypowiedzi radnej
Korzeniewskiej stwierdził, Ŝe wg niego dane w przedstawionej symulacji są nieprawidłowe.
Przypomniał, Ŝe w miejsce likwidowanych szkół proponowano utworzenie stowarzyszeń o co
sam zabiegał. Podkreślił, Ŝe to nie jest tak, Ŝe burmistrzowie czy radni występują przeciw
dzieciom i rodzicom. Przypomniał, Ŝe decyzje o likwidacji szkół były juŜ podejmowane na tej
sali min za czasów burmistrza Hasińskiego. Radni którzy wtedy głosowali nie mieli Ŝadnych
zastrzeŜeń, a w dniu dzisiejszym straszą następnymi wyborami lub brakiem sumienia.
Radny Borkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza dotyczącej raportu
o szkołach przypomniał, Ŝe był on przygotowany bardzo wcześnie m.in. domagał się tego
radny Kaczmarek. W materiale tym przedstawiono wszystkie propozycje dotyczące zmian
w oświacie. Wg niego senator Kaleta nie ma racji jeśli chodzi o sprawy dotyczące rynku
edukacyjnego.
Senator Kaleta podwaŜa kwalifikacje radnego Borkowskiego oraz wyraŜa swoje zdumienie co
do przedstawionych przez niego argumentów. Zastanawia się jaki wybór placówki dla
swoich dzieci mają rodzice jeśli placówki te oddalone są o kilkanaście kilometrów. Wg niego
rynek edukacyjny rzeczywiście istnieje ale tylko w duŜych aglomeracjach a nie na wsiach.
Radny Sitnicki tak jak senator P. Kaleta uwaŜa, Ŝe rynek edukacyjny istnieje w mieście,
na poziomie szkół średnich, natomiast nie ma racji bytu na wsi. Rodzic na terenie wiejskim
nie ma moŜliwości wysłania dziecka 15 km dalej do innej placówki. Odnosząc się do kwestii
demografii zauwaŜył, Ŝe w odniesieniu do Marszewa tendencja demograficzna wydaje się być
odwrotna, gdyŜ pół roku temu cały Marszew został pokryty planem zagospodarowania
przestrzennego. Ten plan przewiduje powstanie ogromnych terenów budowlanych, co się
wiąŜe z przybywaniem ludności. Zastanawia się jak burmistrz zamierza rozwiązać ten
problem, jeŜeli liczba mieszkańców wzrośnie co wtedy będzie ze szkołą. Przytaczając
argumenty ekonomiczne mówi się o ograniczonych środkach gminy. Przypomniał, Ŝe dwa
lata temu proponował wraz z radnym Hasińskim wprowadzenie opłat adiacenckich,
które przyniosłyby gminie dodatkowe dochody. Wówczas burmistrz był przeciwny
i mówiono, Ŝe próbuje się nałoŜyć dodatkowy podatek na mieszkańców. Przypomniał, Ŝe od
dłuŜszego czasu mówi o ogromnym znaczeniu planów zagospodarowania przestrzennego,
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które równieŜ dałyby gminie ogromne środki, po przekształceniu terenów rolniczych na
budowlane, z podatku od nieruchomości byłoby więcej wpływów oraz z opłat planistycznych.
Wg niego burmistrz wydaje się być głuchy na te argumenty.

Radny Jędrasiak wnioskuje o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania, gdyŜ uwaŜa, Ŝe
nikt nie jest juŜ w stanie przedstawić Ŝadnych sensownych argumentów.
Przewodniczący Rady prosi burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania, które wcześniej
padły.
A. Ptak z-ca burmistrza pyta senatora Kalety, czy po serii spotkań w szkołach, w których
uczestniczył wniósł do Senatu jakieś interpelacje, zapytanie czy są jakieś plany na
finansowanie takich wiejskich szkółek. Stwierdził, Ŝe dane przedstawione przez radną
Korzeniewską były zawarte w materiale, który otrzymali wszyscy radni dlatego nie ma czego
weryfikować. Odnosząc się do kwestia korelacji między małymi, a wielkimi szkołami
stwierdził, Ŝe nie moŜna w stu procentach postawić tezy, Ŝe małe wiejskie szkoła czy teŜ
klasy mniej liczne są w stanie lepiej przygotować uczniów do sprawdzianów lub egzaminów.
Posiadane analizy wskazują, Ŝe jednak nie zachodzi korelacja między liczbą dzieci w szkole,
a osiąganymi wynikami. Przykładem na to jest róŜnica między Gimnazjum Nr 2 Plesewie,
które ma lepsze wyniki egzaminów niŜ Gimnazjum w Taczanowie, gdzie są
o wiele mniejsze klasy. Jest duŜo innych czynników, które wpływają na jakość kształcenia np.
środowisko, rodzina. Wg niego nie moŜna stawiać tezy, Ŝe głównym czynnikiem
wpływającym na wyniki egzaminów jest liczebność w klasach. Na razie nie ma przewidzianej
propozycji likwidacji innych szkół. Odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza
stwierdził, Ŝe podejmowanie problematyki Hitlera w kontekście likwidacji szkoły jest grubym
naduŜyciem. Odnosząc się do sprawy braku etatów dla młodych nauczycieli poruszanej przez
H. Majewską proponuje aby jako emerytka zrezygnowała z posady. Wówczas byłaby szansa
zatrudnienia na to stanowisko jakiejś młodej osoby. Podkreślił, Ŝe dzieci będą miały
zapewniony dowóz. Odnosząc się do sprawy dopłaty do subwencji zauwaŜył, Ŝe nie jest
prawdą, iŜ wszystkie gminy dopłacają do subwencji. Są przykłady gmin, które równowaŜą to
z wydatkami ponoszonymi na edukację, a nawet są przypadki oddawania części pieniędzy jak
np. w gminie Chocz. Odnosząc się do sprawy przyjęcia planu zagospodarowania
przestrzennego w Maszewie, o której mówił radny Sitnicki zauwaŜył, Ŝe dzieci z nowego
osiedla w Lenartowicach uczęszczają do szkół w Pleszewie a nie w Lenartowicach.
Radny Sitnicki pyta dlaczego burmistrz nie odpowiada na wszystkie pytania np. dotyczące
likwidacji kolejnych szkół, dlaczego jest to robione teraz, a nie za rok? Co dalej ze szkołą
w Brzeziu skoro jest mniejsza od tych, o których jest dzisiaj mowa. Wg niego dzieci z miast
osiągają lepsze wyniki gdyŜ ich rodzice częściej mają wyŜsze wykształcenie, lepszy dostęp do
kultury, teatru, kina, a ponadto nie muszą uczestniczyć w pracach polowych
w rolnictwie.
H. Majewska zarzuca burmistrzowi Ptakowi arogancje. UwaŜa, Ŝe jej zatrudnienie zostało
przedstawione w dość niekorzystny sposób. Stwierdziła, Ŝe nie została ona przyjęta na jakichś
wyjątkowych warunkach, tylko tak jak cała reszta zatrudnionych emerytów w wymiarze pół
etatu. Podkreśliła, Ŝe pracuje społecznie prowadząc „Lato za grosik” a przecieŜ z łatwością
mogłaby objąć stanowisko kierownika półkolonii i brać wynagrodzenie. UwaŜa, Ŝe nie moŜna
jej zarzucać pazerstwa.
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Senator Kaleta stwierdził, Ŝe co prawda osobiście nie składał Ŝadnej interpelacji ale uczynił to
poseł A. Rogacki, z którym na co dzień współpracuje.
Burmistrz podkreślił, Ŝe list wystosowany przez biskupa ST. Napierałę traktuje bardzo
powaŜnie, gdyŜ świadczy on o zainteresowaniu sprawami Miasta i Gminy Pleszew. Wg niego
dane przedstawione księdzu biskupowi nie były kompletne. Odnosząc się do wypowiedzi
H. Majewskiej, która stwierdziła Ŝe nie posiadała Ŝadnych informacji stwierdził, Ŝe nie moŜe
się z nią zgodzić gdyŜ od miesiąca lutego w mediach pleszewskich było głośno na ten temat.
Ponadto w szkołach były organizowane zebrania w tej sprawie, a więc była moŜliwość aby
zająć stanowisko w sprawie planowanej likwidacji szkół i zaangaŜowała się wcześniej w tą
sprawę. Podkreślił, Ŝe czyniono wszelkie starania aby w miejsce likwidowanych placówek
powstały stowarzyszenia. W Dobrej Nadziei była ku temu szansa, ale dzięki radnemu
Kuberce stowarzyszenie nie powstało. Burmistrz ma nadzieję, Ŝe radny Kuberka zagłosuje tak
jak pisze jego główny ideolog tj. pan Pisarski z Grodziska w liście opublikowanym w gazecie
„śycie Pleszewa” z dnia 22 czerwca 2007 roku. Następnie burmistrz przytoczył treść
powyŜszego listu: „w sprawie planowanej likwidacji dalszych małych szkół, w tym
w Grodzisku, na której mi zawsze zaleŜało moje stanowisko jest jednoznaczne, chociaŜ
bolesne. W sytuacji jaka jest decyzje, które są konieczne i uzasadnione decydenci muszą do
tych spraw podejść z pełnym zrozumieniem i zapewnić dowoŜonym dzieciom takie warunki
aby kosztów całej operacji nie poniosły dzieci, a nauczyciele mieli zagwarantowaną pracę”.
Chcę Państwa zapewnić, Ŝe dzieci i rodzice na tej operacji nie będą ponosili Ŝadnych
kosztów, a nauczyciele będą mieli zagwarantowaną pracę”. Burmistrz proponuje aby radni
z klubu Razem dla Pleszewa zagłosowali tak jak mówi ich guru. Przypomniał, Ŝe podczas
spotkań organizowanych w szkołach, na których przekonywano do załoŜenia stowarzyszeń
mówiono o kwocie 5.000zł na jednego ucznia z UMiG. Chce zagwarantować, Ŝe szkoły będą
miały budŜet na poziomie 2007 roku w przypadku utworzenia stowarzyszeń ale prosi
o dołoŜenie wszelkich starań aby one rzeczywiście powstały. ZauwaŜył, Ŝe w interesie
niektórych nauczycieli jest uczenie 6 dzieci i zarabianie 3.675zł. W takim przypadku nie
moŜna mówić o Ŝadnej ekonomii, a jedynie o dbaniu własnego interesu. Stwierdził, Ŝe
podtrzymuje wcześniej złoŜoną deklarację, Ŝe budynki które są własnością gminy nie będą
sprzedane i będą słuŜyły środowisku wiejskiemu. Ponadto będzie zapewniony bezpłatny
dowóz uczniów, a wszyscy nauczyciele i obsługa szkół otrzyma oferty pracy w innych
placówkach. Osoby nie mające wystarczających kwalifikacji ku temu będą mogły zrobić
studia podyplomowe, których koszty w całości pokryje UMiG. Odnosząc się do wypowiedzi
senatora Kalety dotyczącej w-ce burmistrza Ptaka uwaŜa za obraźliwą, gdyŜ nie składał on
ślubowania a mimo to jego wiedza i oddanie słuŜą rozwojowi tej gminy, społeczeństwu,
oświacie. Wg niego uŜywanie tego typu sformułowań przez senatora, jest zupełnie nie na
miejscu. Ponadto uwaŜa, Ŝe niestosowne obraŜanie i podwaŜanie kwalifikacji radnego, który
jest zasłuŜonym nauczycielem, mającym ogromny dorobek zawodowy. Stwierdził, Ŝe nigdy
nie odwaŜyłby się uŜyć takich słów w stosunku do senatora, gdyby miał inne zdanie niŜ on.
Zgadza się ze stwierdzeniem, Ŝe samorządy lepiej wydają środki finansowe z czego senator,
jako samorządowiec zdaje sobie bardzo dobrze sprawę. Wielokrotnie zwracano się o pomoc
dla samorządów, ale apele te niestety przez wszystkie ekipy rządzące zostały bez odzewu.
Prosi o podjęcie uchwał w przedłoŜonym kształcie.

Radny Nawrocki przypomniał, Ŝe w wypowiedzi radnego śychlewicza padały wzniosłe
słowa, porównywano wypowiedzi, deklaracje. Stwierdził, Ŝe nadal podtrzymuje złoŜone przez
siebie deklaracje i będzie dalej realizował swój program Przez kilka lat wnioskował
o usamodzielnienie szkół pod względem samodzielnego dysponowania budŜetem, co
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wreszcie ma miejsce i dobrze, Ŝe tak się stało. Przedtem nie było wiadomo, która szkoła ile
kosztuje, wszystko było w „jednym worku”, nie kto inny jak właśnie wszystkim wiadomy
kolega radnego śychlewicza zawnioskował , Ŝe nie moŜna tego podzielić, gdyŜ lepiej się
dysponuje pieniędzmi w jednym worku. Wysłuchując wszystkich wypowiedzi radnemu
Nawrockiemu nasuwa się refleksja, Ŝe wystarczy sam fakt, Ŝe jest szkoła, a nawet jak nie
będzie w niej dzieci to i tak będzie dobrze. Mówi się aby zachować te szkoły, lecz one
przecieŜ nie mogą funkcjonować bez dzieci co obecnie ma miejsce. Przypomniał, Ŝe na
zebraniu wiejskim w Marszewie powiedział co podtrzymuje, iŜ nie moŜe być sytuacji takiej,
Ŝe dzieci w jednej miejscowości są traktowane inaczej i w drugiej teŜ inaczej. Nie moŜe być
szkoły w Grodzisku 1-6, a Marszew, Dobra Nadzieja i Brzezie jest 1-3, gdyŜ jeŜeli
pomnoŜymy tą liczbę dzieci x2, musi być tak samo 1-6. WyróŜnianie dzieci
i szkół mija się z celem i z jakimkolwiek rozsądnym wydatkowaniem pieniędzy. UwaŜa, Ŝe
racjonalnym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie się z naborem do klasy 1
ze względu na brak dzieci w Marszewie i Brzeziu oraz zmniejszyć stopień organizacyjny
Grodziska klas 1-3. Jest to wg niego jedyne słuszne rozwiązanie, nie dotykając Dobrej
Nadziei, w której od września ma być 9 dzieci. Podobna kwestia jest w Marszewie, gdzie teŜ
najlepiej tyko zawiesić te klasy pierwsze, gdyŜ w przyszłym roku będzie tam juŜ 13 dzieci,
co poprawi sytuację. Wg niego we w wypowiedziach, które miały dziś miejsce jest za duŜo
chaosu, emocji a za mało obiektywizmu. Nie udało mu się usłyszeć ile powinna liczyć klasy
w szkołach wiejskich. UwaŜa, Ŝe w tym temacie jest za duŜo polityki. Podkreślił, Ŝe po 10
latach
przestoju
w
oświacie
dzisiaj
osiągnięto
punkt
kulminacyjny,
który niestety boli, lecz jeŜeli nic się nie robiło sukcesywnie rok po roku, to dzisiaj mamy
tego efekty. Nawiązując do wypowiedzi z-cy burmistrza A. Ptaka dotyczącej ZSP Nr 3
poruszył kwestię podziału na grupy wśród nauczycieli co za tym idzie zatrudnienia oraz
pojawiające się braki pieniędzy, gdzie w wydatkach oświatowych 80% przeznaczone jest na
płace dla nauczycieli i pochodne. UwaŜa, Ŝe tak naprawdę, to nie wiadomo gdzie zmierza
pleszewska oświata. Póki co jest propozycja zamknięcia tych 3 szkół, moŜe będą inne, nie
mówiąc juŜ o kilku przedszkolach, które wg raportu Komisji Oświaty nadają się do
zamknięcia. Odnosząc się do wypowiedzi burmistrza pyta czy rzeczywiście wszystkie dzieci
będą dowoŜone gdyŜ z informacji, które posiada wynika, Ŝe jeŜeli droga nie przekracza 4 km.,
to dzieci nie będą dowoŜone w kursach zamkniętych tylko w otwartych. Radny uwaŜa,
Ŝe wieś ma wybór, gdyŜ w przedszkolach i szkołach wiejskich jest duŜo uczniów, których
rodzice posyłający dzieci do Pleszewa przez co powodują, Ŝe placówki wiejskie są naraŜone
na likwidację.
Burmistrz potwierdził, Ŝe wszystkie dzieci ze szkół, o których jest dzisiaj mowa będą
dowoŜone.
Radny Kuberka przypomniał, Ŝe zgłosił wniosek o wprowadzenie okresu naprawczego
i przesunięcie likwidacji tych szkół a termin miała ustalić grupa powołana przez w-ce
burmistrza Ptaka.

Burmistrz M. Adamek przypomniał, Ŝe sesja jest autorska a przedłoŜone uchwały są
jednoznaczne.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe oczywistą rzeczą jest głosowanie nad uchwałami ale
zastanawia się co z wnioskiem radnego Kuberki.
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Radny Kuberka stwierdza, Ŝe porządku obrad rzeczywiście naleŜy się trzymać, ale wniosek
formalny jest formą próby rozstrzygnięcia dzisiejszego tematu. Wniosek moŜna przyjąć lub
nie, lecz nie moŜna go zostawić bez odpowiedzi. Wg niego jest to sposób załatwienia
problemu, który nie wpływa na porządek obrad.

Radny Sitnicki przypomniał sesję kiedy były prowadzone rozmowy na temat organizacji
poŜytku publicznego. Na prośbę burmistrza został sformułowany wniosek aby Komisja
Zdrowia przeprowadziła kontrolę
w Towarzystwie Brata Alberta. Wniosek był
przegłosowany chociaŜ nie było go w porządku obrad.
Przewodniczący Rady prosi o wypowiedz radcę prawnego w tym temacie.
J. Półtorak radca prawny stwierdził, Ŝe jeŜeli dobrze zrozumiał chodzi o to, aby w miejsce
głosowania przedłoŜonej uchwały przegłosować na coś innego. Wg niego uchwały objęte
porządkiem obrad muszą być przegłosowane. Sposób w jaki to będzie przegłosowane jest
decyzją rady. UwaŜa, Ŝe wniosek radnego Kuberki zmierza do tego, aby tych uchwał nie
przegłosować i wg niego nie powinien być on rozpatrywany, gdyŜ zmiana porządku obrad
sesji zwołanej w oparciu o art. 20 ust 3 ustawy samorządowej wymaga zgody wnioskodawcy.
Chyba, Ŝe ten wniosek naleŜy rozumieć jako dotyczący innej kwestii, to wtedy naleŜy go
postrzegać jako wniosek do rozpatrywania na następnej sesji.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe jego wniosek nie zmienia porządku obrad, a jedynie zmierza do
rozpatrzenia sprawy przez organ stanowiący jakim jest rada i to jest jedna z metod
rozpatrzenia, jeŜeli zostanie odrzucony to w drugim trybie zostanie głosowany zgodnie z
intencją wnioskodawcy. Natomiast nie moŜna mówić radnym jak mają się zachowywać na
sesji, jak podchodzić do problemu, jakie mają zgłaszać wnioski i co ma rozstrzygać rada. Jest
to łamanie prawa.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
w Dobrej Nadziei,
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących się
podjęła uchwałę nr XXI/145/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej Nadziei,
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
w Marszewie,

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 10 głosach za, 8 przeciw 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXI/146/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Marszewie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Grodzisku.
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 7 przeciw, 3 wstrzymujących się
podjęła uchwałę nr XXI/147/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej
w Grodzisku. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Na sali znajduje się 18 radnych. Wyszedł radny Hasiński.
Radna Korzeniewska proponuje aby radni powiedzieli dlaczego głosowali tak, a nie inaczej.

d. sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII /129/ 2008 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany budŜetu Miasta i
Gminy Pleszew na rok 2008,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprostowania błędu
rachunkowego w § 1 pkt. 1 Uchwały Nr XVII /129/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
27 marca 2008 r. w sprawie zmiany budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się podjęła
uchwałę nr XXI/159/2008 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1
Uchwały Nr XVII /129/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
zmiany budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
Na sali znajduje się 17 radnych. Wyszedł radny Sitnicki.

e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Rada Miejska jednogłośnie 17 za podjęła uchwałę nr XXI/148/2008 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.

f. zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy na 2008 r.,
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe nie ma zamiaru głosować nad niniejszą uchwałą poniewaŜ
dokumenty budŜetowe zostały dopiero dzisiaj radnym przedstawione, a zgodnie z prawem
powinny one dotrzeć do radnych 10 dni przed sesją.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe dzisiejsze materiały zawierają zmiany, o których informowała
skarbnik na wszystkich posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany budŜetu
i w budŜecie Miasta i Gminy na 2008 r.
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 7 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXI/149/2008 w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta i Gminy na 2008 r. uchwała
stanowi załącznik nr 10 protokołu. (Radny Kuberka nie głosował).
Na sali znajduje się 18 radnych. Wrócił radny Sitnicki.
g. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu
budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy Pleszew
na 2008 r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 4 wstrzymujących się podjęła
uchwałę nr XXI/150/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na 2008 r. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 protokołu.
h. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych
placówek oświatowych,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 3 wstrzymujących się podjęła
uchwałę nr XXI/151/2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Miasta i
Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych. (Radny Kuberka nie głosował). Uchwała
stanowi załącznik nr 12 protokołu.
i.

powołania MłodzieŜowej Rady Miejskiej Pleszewa,

Radny Kaczmarek chce zaproponować kilka zmian do tej uchwały: w § 5 pkt 2 w miejsce
obecnego proponuje następujący zapis: Rada wybiera przewodniczącego MłodzieŜowej Rady,
w-ce przewodniczącego oraz sekretarza zwykłą większością obecności ²/3 w głosowaniu
tajnym na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej MłodzieŜowej Rady, jest tutaj mowa
o wyborze tajnym, nie był uwzględniony, natomiast wybory personalne takie właśnie
powinny być. Nie ma równieŜ mowy w regulaminie o trybie odwołania źle działającego
prezydium. Dlatego w § 5 pkt 4: Rada moŜe odwołać prezydium lub jego członka większością
²/3 głosów, w obecności ²/3 składu Rady w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej ¼
składu Rady. W § 6 pkt 1 proponuje wprowadzenie zapisu: posiedzenia Rady są jawne. W § 3
pkt 3: Delegatami gimnazjum zostają uczniowie, którzy dostali największą liczbę głosów.
W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowanie, wyboru dokonuje
się tylko między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą liczbę głosów. Zaproponowano
tam dokonanie losowania, radny uwaŜa, Ŝe jest to zbyt waŜna sprawa dla tych młodych ludzi,
aby decydowało o tym głosowanie. Ponadto proponuję wprowadzenie jeszcze dodatkowego
paragrafu do tego regulaminu, który brzmi następująco: Rada moŜe odwołać członka Rady
ze swego składu w głosowaniu tajnym w przypadku - dwukrotnego opuszczenia sesji Rady
bez usprawiedliwienia, nie wywiązywania się członka Rady z przyjętych obowiązków,
raŜącego naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych. Uzasadnienie jest następujące, są
to młodzi ludzie, dlatego był pomysł aby w regulaminie określić, Ŝe do Rady kandydować
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mogą tylko uczniowie dobre oceny ze sprawowania. KaŜdy ma prawo kandydować, ale radny
obawia się, Ŝe to są jednak dzieci, 15 –latkowie i mogą sobie lekcewaŜyć Radę, nie
uczestniczyć w posiedzeniach. Dlatego wniosek jest o moŜliwość wygaśnięcia mandatu
radnego.
Na sali znajduje się 17 radnych. Wyszedł radny Sitnicki.
Z –ca burmistrz A. Ptak stwierdza, Ŝe zaproponowanych zmian jest dość duŜo. Projekt
uchwały był skonsultowany z samorządami uczniowskim i radami pedagogicznymi,
Proponuje więc przyjęcie statutu w przedstawionym kształcie a ewentualnych poprawek
dokonać w późniejszym terminie.
Radny Chołody uwaŜa, Ŝe kilka poprawek wymaga wprowadzenia w dniu dzisiejszym.
Poprawka o głosowaniu w trybie tajnym, powinna mieć miejsce przed powołaniem
MłodzieŜowej Rady. Pierwsze władze tej Rady powinny być właśnie w trybie tajnym
wybierane. Zdecydowana większość tych poprawek ma prostą treść i moŜna je wprowadzić,
natomiast. Do dwóch ma zastrzeŜenia tj do odwołania, gdyŜ chyba jest jasne, Ŝe jeŜeli
powołujemy w określonym trybie i jeŜeli nie mamy odrębnego trybu odwoławczego to ten
sam tryb stosujemy w przypadku odwołania oraz do wygaśnięcia mandatu, jaką większością
głosów nastąpiło by wygaśnięcie? JeŜeli zwykłą to mogłaby być zbyt mała.
Przewodniczący Rady pyta czy radny Kaczmarek wyraŜa zgodę na naniesienie poprawek
w późniejszym terminie o czym mówił z-ca burmistrza A. Ptak.
Radny Kaczmarek proponuje aby dzisiaj dokonano poprawki dotyczącej głosowania tajnego,
a resztę propozycji przyjąć w późniejszym terminie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kaczmarka dotyczący
wprowadzenia zapisu mówiącego o głosowaniu tajnym.

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 8 wstrzymujących wniosek przyjęła.
Radny Chołody uwaŜa, Ŝe dzisiaj powinna być równieŜ przyjęta poprawka regulująca
otrzymanie w głosowaniu jednakowej liczby głosów. Proponuje następujący zapis:
„W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowania. Wyboru dokonuje
się tylko między tymi kandydatami, którzy otrzymali równą ilość głosów.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Chołodego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 8
przyjęła.

wstrzymujących się

wniosek

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę wraz z naniesionymi poprawkami
w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady Miejskiej Pleszewa.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 9 głosach za, 8 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXI/157/2008 w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady Miejskiej Pleszewa. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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i. akceptacji Porozumienia zawartego w dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem
Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwzięcia pn.
„Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie
standardu obsługi klienta”,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie akceptacji Porozumienia
zawartego w dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminami Powiatu
Pleszewskiego w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenia pracowników JST z powiatu
pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”.

Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XXI/153/2008 w sprawie akceptacji Porozumienia zawartego w dniu 13 maja 2008r.
pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w celu realizacji
przedsięwzięcia pn. „Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego szansą na
podniesienie standardu obsługi klienta”. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

j. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców,
Burmistrz poinformował, Ŝe lokal w Kuczkowie ma powierzchnię 59,4 m², pomieszczenie
gospodarcze 27 m², natomiast lokal przy ul. Zielonej ma powierzchnię 37,7 m², piwnica 3,4
m²
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na
rzecz najemców.
Rada miejska jednogłośnie (17za) podjęła uchwałę nr XXI/154/2008 w sprawie wyraŜenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

k.

zmiany uchwały Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008
r. w sprawie zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew połoŜonej
w Sowinie Błotnej,

Sekretarz poinformował, Ŝe Komisja Wsi wnioskowała, aby cena wywoławcza w drugim
przetargu i ewentualnie w dalszym postępowaniu nie była niŜsza niŜ 200 tys. zł. Wniosek ten
zawarty jest w przedłoŜonym projekcie.
Radny Jędrasiak prosi o dopisanie, Ŝe jeŜeli wnioskowana cena nie będzie osiągnięta, to
nastąpi wycofanie się ze sprzedaŜy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zbycia
nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew połoŜonej w Sowinie Błotnej.
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Rada Miejska jednogłośnie (17za) podjęła uchwałę nr XXI/155/2008 w sprawie zmiany
uchwały Nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
zbycia nieruchomości Miasta i Gminy Pleszew połoŜonej w Sowinie Błotnej. Uchwała
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
l. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za
2007 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2007 r.
Rada miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XXI/156/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu
Kultury w Pleszewie za 2007 r. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

m. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2007 r.,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2007 r.
Rada Miejska jednogłośnie (17za) podjęła uchwałę nr XXI/157/2008 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2007 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

n. zatwierdzenia rocznego
w Pleszewie za 2007 r.,

sprawozdania

finansowego

Muzeum

Regionalnego

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2007 r.
Rada Miejska jednogłośnie (17za) podjęła uchwałę nr XXI/158/2008 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2007 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Do pkt 6 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
G. Knappe prezes PK sp z o. o. przedstawił Informację w sprawie zaopatrzenia w wodę.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe woda generalnie ma fatalny bagienny zapach, a na niektórych
terenach nawet nieciekawy kolor. Pyta czy moŜna to jakoś zniwelować?
G. Knappe podkreślił, Ŝe woda badana jest przez Sanepid, który nie miał takich uwag,
o których mówi radny Kuberka. Stwierdził, Ŝe gdyby radny wskazał miejsce zaistnienia takiej
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sytuacji, to wówczas sprawa byłaby bardziej jasna, gdyŜ być moŜe jest to sprawa sieci
wodociągowej, zalegania wody lub zbyt małych przepływów wody w sieci. Sanepid
natomiast nie wnosił Ŝadnych uwag co do zapachu i mętności wody.

Radny śychlewicz pyta, czy stacja uzdatniania wody jest nadal warunkowo dopuszczona do
uŜytku.
G. Knappe potwierdził tą informację.

Do pkt 7 Interpelacje radnych.
Radna Korzeniewska interpeluje w sprawach:
-umieszczenie nazw brakujących ulic na tabliczkach
-naprawy ul. Mickiewicza w Kowalewie,
-naprawy chodnika na ul Dworcowej w Kowalewie
- ul Grunwaldzkiej w Kowalewie.
Radny śychlewicz interpeluje w sprawach:
-finansowania prywatnego przedszkola mającego powstać w Zielonej Łące,
-dofinansowania z UE Dni Pleszewa,
-wyjazdów zagranicznych.
Radny Kaczmarek interpeluje w sprawie wydania świadectw szkolnych.
Radny Dryjański interpeluje w sprawach:
-wykonania remontu nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Suchorzew-Kowalew,
-oznakowania dróg powiatowych i gminnych
Radny Grobys interpeluje w sprawach:
-mieszkań socjalnych,
-braku ławek w tylniej części amfiteatru.

Do pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając na interpelację radnej Korzeniewskiej w sprawie nazwy ulic,
stwierdził, Ŝe nazwy są systematycznie uzupełniane. Odnosząc się do sprawy chodnika przy
ul. Dworcowej przypomniał, Ŝe ulica ta jest powiatową.
Wielokrotnie było wnioskowane do starostwa o naprawę chodnika, lecz niestety wnioski te
pozostają bez odzewu. Zdeklarował, Ŝe jeŜeli Starosta w swoim budŜecie umieści to działanie,
to gmina je dofinansuje z własnych środków. MoŜe rzeczywiście dobrym rozwiązaniem
byłoby, tak jak wnioskował radny Dryjański, postawienie tabliczki z nazwami droga gminna,
droga powiatowa, wtedy właściciele moŜe poczują się do utrzymywania dróg w odpowiednim
stanie. Odnosząc się do interpelacji w sprawie ul Grunwaldzkiej i Mickiewicza stwierdził, Ŝe
odpowiedz będzie na piśmie, gdyŜ musi być dokonana pełna analiza. Odnosząc się do
interpelacji radnego śychlewicza w sprawie przedszkola w Zielonej Łące, stwierdził, Ŝe moŜe
powiedzieć jedynie o stanie prawnym do 30 czerwca, gdyŜ do tego dnia placówka ta jest
publicznym przedszkolem i w przekazanych materiałach są przedstawione wszystkie koszty.
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Odnosząc się do interpelacji radnego Kaczmarka stwierdził, Ŝe jest zbulwersowany tym
faktem. Po sprawdzeniu zaistniałej sytuacji będą wyciągnięte konsekwencje i całkowicie
podziela oburzenie radnego. Odnosząc się do interpelacji radnego Grobysa stwierdza iŜ na
chwilę obecną przychodzi dość duŜo wyroków w sprawie przydzielania mieszkań socjalnych,
nie było jeszcze takiej sytuacji aby miasto nie przydzieliło takiego lokalu, z tego tytułu
roszczenia miała osoba prywatna, która ma budynek lub lokal, nie mniej jednak sytuacja jest
juŜ napięta, więc w przyszłym roku naleŜy spróbować pozyskać kolejne mieszkania socjalne.
Na pozostałe interpelacje burmistrz odpowie na piśmie o ile zostaną one w formie pisemnej
złoŜone w Biurze Rady.

Do pkt 9 Sprawy róŜne.
Radny Jędrasiak pyta czy będzie klimatyzacja? Kiedy pojawi się moŜliwość zamontowania jej
w Sali Posiedzeń, ewentualnie inna moŜliwość stworzenia odpowiednich warunków.
Radny Kaczmarek pyta, czym były spowodowane zmiany personalne w Przedsiębiorstwie
Komunalnym.
Radny Wajsnis pyta o skutki suszy, czy wojewoda powołał juŜ komisję i co się dzieję w tym
temacie.
Radny Kuberka pyta o kwestię związane z monitoringiem, gdyŜ na komisji nie uzyskał
satysfakcjonujących odpowiedzi. Stwierdził iŜ nie che usłyszeć, Ŝe jakaś część nie działa, a
cała reszta jest dobra, gdyŜ za takie pieniądze nie powinno być najmniejszych problemów.
Dlatego jeŜeli coś nie działa, to kto za to poniesie konsekwencje i kiedy zacznie działać.
Burmistrz odnosząc się do kwestii monitoringu stwierdził, Ŝe sprzęt jest na gwarancji i
roszczenia są zgłoszone wykonawcy. Część roszczeń została juŜ załatwiona. Ponadto
oczekujemy od wykonawcy załatwienia pozostałej części roszczeń, aby wszystko było
zgodne z zapisami specyfikacji. Odpowiadając radnemu Wajsnisowi poinformował, Ŝe został
powołany zespół do szacowania strat wywołanych suszą, który przystąpił juŜ do pracy.
Odnosząc się do zapytania radnego Kaczmarka stwierdził, Ŝe radny odpowiedz na zadane
pytanie znajdzie w lokalnych gazetach na łamach których została udzielona obszerna
wypowiedz dotycząca tej sprawy. Odpowiadając na pytanie radnego Jędrasiaka dotyczące
klimatyzacji stwierdził, Ŝe na dzień dzisiejszy trudno określić kiedy zostanie ona zrobiona
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe skoro monitoring nie działa, to kiedy zacznie w końcu spełniać
swoje funkcje?
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe odpowiedz na to pytanie będzie udzielona na piśmie.
Następnie złoŜył podziękowania senatorowi Kalecie, posłowi Rogackiemu za udział
w sesji oraz wszystkim radnym i obecnym gościom. Następnie po wyczerpaniu porządku
obrad zamknął XXI Sesję RM.
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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 kierowników Urzędu Miasta i Gminy.
Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości.
Załącznik nr 6 - uchwała nr XXI/145/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej
Nadziei.
Załącznik nr 7 – uchwała nr XXI/146/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w
Marszewie.
Załącznik nr 8 - uchwała nr XXI/147/2008 w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w
Grodzisku.
Załącznik nr 9 - uchwała nr XXI/148/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pleszewskiemu.
Załącznik nr 10 - uchwała nr XXI/149/2008 w sprawie zmiany budŜetu i w budŜecie Miasta
i Gminy na 2008 r.
Załącznik nr 11 - uchwała nr XXI/150/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta i Gminy Pleszew
na 2008 r.
Załącznik nr 12 uchwała nr XXI/151/2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budŜetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.
Załącznik nr 13 - uchwała XXI/152/2008 w sprawie powołania MłodzieŜowej Rady
Miejskiej Pleszewa.
Załącznik nr 14 - uchwała XXI/153/2008 w sprawie akceptacji Porozumienia zawartego w
dniu 13 maja 2008r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a gminami Powiatu Pleszewskiego w
celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Szkolenia pracowników JST z powiatu pleszewskiego
szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”.
Załącznik nr 15 - uchwała XXI/154/2008 w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaŜy lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców.
Załącznik nr 16 - uchwała XXI/155/2008 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2008 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zbycia nieruchomości Miasta
i Gminy Pleszew połoŜonej w Sowinie Błotnej.
Załącznik nr 17 - uchwała XXI/156/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2007 r.
Załącznik nr 18 - uchwała XXI/157/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2007 r.
Załącznik nr 19 - uchwała XXI/158/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2007 r.
Załącznik nr 20 - XXI/159/2008 w sprawie sprostowania błędu rachunkowego w § 1 pkt. 1
Uchwały Nr XVII /129/ 2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
zmiany budŜetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2008.
Załącznik nr 21 - informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
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