Protokół nr XXV/2009
z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 12 lutego 2009 r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1620.

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 XXV Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, Ŝe na 21 radnych obecnych jest 18 radnych (nie ma radnego Chołodego,
Kowcunia oraz radnej Korzeniewskiej) czyli Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych. Następnie w imieniu radnych wraz
z Burmistrzem złoŜyli podziękowania za współpracę odchodzącej na emeryturę, radnej Adeli
Grali-KałuŜnej, która będąc dyrektor szpitala, nigdy nie zapomniała o współpracy z miastem,
wspomagając nasze działania.

Porządek XXV Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokółu Nr XXIV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2008 r.
Informacja Komisji Rady Miejskiej o działalności w II półroczu 2008 r.
Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Działalność Domu Kultury w Pleszewie z uwzględnieniem pracy z młodymi
mieszkańcami.
9. Pleszewska oświata po likwidacji niektórych szkół i dalsze kierunki zmian

organizacyjnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla
części wsi Kuczków,
b. zmiany uchwały Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20
listopada 2008 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu
rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka
z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie,
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c. zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości
lokalowej trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,
e. porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów w
sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie,
f. zmiany Uchwały Nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30
grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
g. regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę
lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego,
mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i
Gminę Pleszew,
h. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grodzisku,

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

Do pkt 3 Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.
Radny Kaczmarek poprosił o sprostowanie w protokóle odnoszące się do wyników głosowań.
Wystąpił błąd, poniewaŜ na Sali znajdowało się 18, a nie tak jak ujęto 19 radnych.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe poprawki zostały juŜ w dniu wczorajszym naniesione.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (18za) przyjęła protokół Nr XXIV/2008
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Radny Jędrasiak zapytał o zarządzenie nr 2 z dnia 7 stycznia dotyczące Sowiny Błotnej. Czy
odstąpiono od sprzedaŜy nieruchomości całkowicie czy moŜe będą jeszcze prowadzone jakieś
rokowania w tej sprawie?
Na Sali znajduje się 19 radnych. Przyszła radna Korzeniewska.
Burmistrz odpowiadając na pytanie radnego Jędrasiaka wyjaśnił, Ŝe kwestia sprzedaŜy
nieruchomości jest nadal aktualna. Jest ustalona wycena w tej sprawie oraz stanowisko
Komisji Rady Miejskiej, które podało określoną kwotę i dokonało kolejnego wystawienia tej
nieruchomości do sprzedaŜy. Przy czym kwestia sprzedaŜy w trybie negocjacji spowodowała
fakt, iŜ nabywający ma prawo skorzystać z opcji zakupu nieruchomości na raty. Na dzień
dzisiejszy, nie wpłynęła Ŝadna oferta i w chwili obecnej nieruchomość jest nadal własnością
Miasta. Nie ma jeszcze decyzji jak będziemy dalej w tej sprawie postępować.
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Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (19za) przyjęła Informację Burmistrza
o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.

Do pkt 5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kw. 2008 r.
Rada Miejska jednogłośnie (19za) przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej
podjętych w IV kw. 2008 r.

Do pkt 6 Informacje komisji Rady Miejskiej z działalności w II półroczu 2008 r.
Radny Borkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji przedstawił
sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2008 r., które stanowi załącznik nr 6 protokołu.
Na Sali znajduje się 21 radnych. Przyszli radni Kowcuń i Chołody.
Radna Tymecka Przewodnicząca Komisji Wsi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła
sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2008 r., które stanowi załącznik nr 7 protokołu.
Radny Kowcuń Przewodniczący Komisji BudŜetu i Spraw Gospodarczych przedstawił
sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2008 r., które stanowi załącznik nr 8 protokołu.
Radny Nawrocki Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych,
Opieki Społecznej i Zdrowia przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2008 r.
sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 protokołu.
Radny Chołody Przewodniczący Komisji ds. Europejskich przedstawił sprawozdanie z pracy
komisji za II półrocze 2008 r. sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 protokołu.
Radny Grobys Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy
komisji za II półrocze 2008 r., które stanowi załącznik nr 11 protokołu.
Nikt nie zgłosił uwag do złoŜonych sprawozdań.

Do pkt 7 Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe w pierwszej kolejności głos zabierze Podinspektor
Radosław Kowalik prezentując informacje Komendy Powiatowej Policji, a następnie
Komendant SM Włodzimierz Kraska oraz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego, Spraw Socjalnych, Opieki Społecznej i Zdrowia.
Podinspektor R. Kowalik oznajmił, Ŝe została złoŜona na ręce Przewodniczącego Rady
w formie opisowej pełna „Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta
i Gminy Pleszew za 2008 rok”, natomiast w tym momencie zostanie przedstawiona
multimedialna prezentacja ukazująca ten stan oraz efekty pracy policji. Pokaz slajdów
poruszył tematykę związaną z: przestępczością ogólną czyli wszystkimi zdarzeniami, które
zaistniały w mieście i gminie Pleszew w ciągu 5 lat, obejmujące przestępstwa gospodarcze,
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rodzinne, kryminalne „pospolite”. W Kryminalnych ukazano przestępczość i wykrywalność z
podziałem na 5 kategorii: bójki i pobicia, kradzieŜ cudzej rzeczy, kradzieŜ z włamaniem,
rozboje wymuszenia rozbójnicze, kradzieŜ samochodów. Następnie zaprezentowano mierniki,
w których Komenda Wojewódzka Policji narzuciła progi do osiągnięcia, są to: dynamika
wszczęć w 5 podstawowych kategoriach, wykrywalność, stosunek postępowań w których
dokonano zabezpieczenia majątkowego dowolnej liczby postępowań zakończonych wynikiem
pozytywnym, poszukiwania. Kończąc prezentację podinsp. R. Kowalik oznajmił, Ŝe jest
wykonywana jeszcze dodatkowo analiza w rozbiciu na ilość przestępstw na 10 000
mieszkańców, z której wynika, Ŝe Pleszew w rankingu tym jest wśród 5 najbezpieczniejszych
powiatów, jeŜeli chodzi o garnizon Wielkopolski.
Przewodniczący Rady zapytał czy do wystąpienia podinspektora Kowalika są jakieś pytania.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe w miejscach, gdzie zagroŜenia przestępczością i niszczenie
mienia jest przewidywalne naleŜy wprowadzić wzmoŜone patrole, są to min. okolice barów
„pijackich”, dyskotek, dzielnic o duŜych skupiskach młodzieŜy. Ponadto zapytał czy policja
posiada aparaty do badania zawartości narkotyków w organizmie? JeŜeli nie ma takich
aparatów to radny oznajmił, Ŝe wnioskuje o zakup tych urządzeń i sprezentowanie ich policji
w dobrze pojętym interesie społecznym.
Burmistrz zapytał na jakim etapie jest kwestia związana z samochodem policyjnym do
którego 2 lata temu Rada Miejska podjęła uchwałę o dofinansowaniu. Samochód został
zakupiony wspólnie ze Starostwem Powiatowym.
Radny Grobys zapytał kto decyduje o miejscach zamontowania fotoradarów? PoniewaŜ są
miejsca gdzie ich ustawienie jest zupełnie bezcelowe. ChociaŜby tak jak w Gołuchowie przy
lesie, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h, nie ma tam terenu zabudowanego więc jaki sens ma
tam postawiony fotoradar? W Zielonej Łące czy teŜ Dobrej Nadziei kwestia wygląda inaczej
poniewaŜ nie ma tam chodnika i mieszkańcy chodzą ulicą co rzeczywiście stwarza duŜe
zagroŜenie, ale nie w Gołuchowie.
Radny Woźny stwierdził czy jest moŜliwość aby dzielnicowy miał mniej wsi pod swoją
opieką? PoniewaŜ jego zdaniem obecnie funkcjonariusz nie jest w stanie mieć dobrego
nadzoru nad wszystkimi podlegającymi mu mieszkańcami.
Podinspektor R. Kowalik odnosząc się do wypowiedzi radnego Woźnego wyjaśnił,
Ŝe przydział dzielnicowych regulowany jest przepisami prawnymi i na jednego dzielnicowego
przypada ok. 3 500 tys. mieszkańców. W związku z tym nie mamy moŜliwości dokonać
jakichkolwiek zmian. Tak naprawdę ponad 60% zdarzeń, gdzie interweniuje policja dzieje się
w mieście, wsie są jednak bardziej spokojne. Dzielnicowy dokonuje obchodu swojego trenu,
ma utrzymywać kontakt z mieszkańcami i próbować pomagać w rozwiązywaniu spornych
problemów, natomiast do pełnienia patroli są wyznaczone ku temu odpowiednie słuŜby
patrolowe. Następnie odpowiadając na pytanie radnego Grobysa wyjaśnił, Ŝe Komenda
Policji w Pleszewie jedynie opiniuje, a nie ma wpływu na lokalizację fotoradarów, tym
zajmuje się rejon dróg publicznych. Natomiast nie we wszystkich „stojakach” są te
urządzenia. Fotoradary są przemieszczane dlatego, Ŝe niestety nie ma funduszy na
umieszczanie sprzętu wszędzie. W ramach otrzymywanych środków będziemy stawiać coraz
więcej fotoradarów. Nawiązując do wypowiedzi Burmistrza podinsp. R. Kowalik oznajmił, Ŝe
Komendant Wojewódzki Policji wywiązał się ze swojego zadania. Samochód jeszcze
fizycznie nie jest w Komendzie, ale jest juŜ przygotowywany w Poznaniu, ma juŜ nasze
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numery rejestracyjne, montowana jest radiostacja. Jest to nieoznakowane auto marki KIA.
Odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza wyjaśnił, Ŝe Policja uŜywa na bieŜąco
testerów słuŜących do wykrywania narkotyków u kierowców. Natomiast problemem jest
w chwili obecnej dostępność, poniewaŜ w ubiegłym roku zostały zuŜyte wszystkie testery
jakie posiadano, a nowa tura jeszcze nie dotarła. ZałoŜono, Ŝe we wszystkich zdarzeniach
drogowych uczestnicy będą sprawdzani takimi testami, równieŜ przy dyskotekach będą takie
kontrole. Miejsca zagroŜone są znane policji, ale niestety naleŜy mieć świadomość, Ŝe nie
jesteśmy w stanie wszystkich miejsc na bieŜąco obstawić.
Radny Dryjański stwierdził, Ŝe w miesiącu grudniu była składana interpelacja odnośnie prac
interwencyjnych, ile osób wykonuje takie zadania na terenie MiG oraz Powiatu.
Bezpieczeństwo wiąŜe się równieŜ ze stanem na dróg i poboczy. Dlatego zamiast karać osoby
popełniające wykroczenia, moŜna się zastanowić nad zaangaŜowaniem tych ludzi do takich
właśnie prac. Szczególnie jeŜeli są to osoby biedniejsze nie mogące uiścić zapłaty za
popełnione wykroczenie i z tego powodu mające problemy z komornikiem. Radny zacytował
pewne zdarzenie opisujące pijanego kierowcę na rowerze. Dobrze wiemy, Ŝe w momencie
zjawienia się komornika i zarekwirowania np. lodówki najbardziej ucierpią bliscy, a nie sam
sprawca. Dlatego wnioskuje, aby jak najwięcej osób zaangaŜować do wykonywania prac
interwencyjnych.
Podinspektor R. Kowalik odnosząc się do wypowiedzi radnego Dryjańskiego wyjaśnił,
Ŝe tak naprawdę nie jest adresatem tego pytania, ale postara się udzielić odpowiedzi.
Podinspektor oznajmił, Ŝe praktycznie nie zna takiego przypadku aby komornik zarekwirował
np. lodówkę, gdyŜ jest to rzecz niezbędna i nie moŜe tego zająć. Nie moŜna wyobrazić sobie
takiej sytuacji, Ŝe pijany kierowca, który ma przede wszystkim wpływ na bezpieczeństwo na
drodze nie zostanie ukarany tylko od razu skierowany do wykonywania prac
interwencyjnych. Taka osoba popełniając wykroczenie musi być rozliczona, nie ma innej
moŜliwości. Niestety sumienie policjant musi pozostawić w domu i wykonywać swoje
czynności zgodnie z prawem.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe temat bezpieczeństwa dzieci w szkołach nie jest
poruszany, poniewaŜ był on juŜ omawiany szczegółowo przez Komisję Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji. Natomiast nawiązując do wypowiedzi radnego Dryjańskiego stwierdził, Ŝe
temat prac interwencyjnych dotyczy prawodawstwa polskiego i orzekania kary zastępczej.
Oczywiście z tematem bezpieczeństwa na drogach zwrócimy się w sprawie dróg
powiatowych do Starostwa, naszych gminnych do Burmistrza oraz z wojewódzkimi do
generalnej dyrekcji. Następnie Przewodniczący podziękował podinsp. R. Kowalikowi za
udział w sesji i prezentację materiałów, po czym poprosił Komendanta SM o zabranie głosu
odnośnie spraw związanych z bezpieczeństwem.
Komendant SM oznajmił, Ŝe sprawozdanie z uzyskanych wyników przez StraŜ Miejską za
2008 r. zostało juŜ przedłoŜone wraz z materiałami sesyjnymi. NaleŜy tylko dodać odnośnie
stanu bezpieczeństwa, iŜ StraŜ Miejska zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy
Burmistrzem MiG, a Komendantem Powiatowym Policji jest zobowiązana do ścisłej
współpracy z policją m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Odbywa się to przede wszystkim
poprzez wspólne słuŜby. W 2008 r. słuŜby te wyniosły 274,5 godziny, oprócz wspólnych
słuŜb straŜnicy, równieŜ zgodnie z porozumieniem odbywają słuŜby w poniedziałki i czwartki
w rejonie targowiska. Ponadto co najmniej 2 razy w miesiącu Komendant uczestniczy
w spotkaniach z Naczelnikiem Wydziału Prewencji lub jego zastępcą, na których omawiane
są występujące w danym czasie zagroŜenia. Dlatego w miejsca o nasilonym zagroŜeniu są
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kierowane słuŜby patrolowe. Na koniec wypowiedzi Komendant oznajmił, iŜ monitoring
działa w sposób prawidłowy nie ma Ŝadnych uszkodzeń i awarii, wszystkie kamery i sprzęt
zamontowany na chwilę obecną działają bez zarzutu.
Radny Nawrocki oznajmił, Ŝe Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych,
Opieki Społecznej i Zdrowia tematowi bezpieczeństwa poświęciła kilkanaście posiedzeń.
Rozpoczynając od omówienia usprawnienia ruchu w rynku, jak równieŜ o zmianach
organizacji ruchu w mieście kończąc na sztandarowej kwestii, którą był monitoring. PoniewaŜ
sprawiał on ogromne problemy, w związku z tym wymieniono komputer oraz usunięto
wszystkie usterki. W tej chwili wszystkie kamery funkcjonują poprawnie. Dlatego przy
nowelizacji budŜetu moŜna się zastanowić nad instalacją kolejnej kamery. Na poprzednich
posiedzeniach Komisji było mówione o ulicy Kaliskiej, ale z analizy przedstawionej przez
StraŜ Miejską wynika, Ŝe większa potrzeba zainstalowania kamery jest jednak na osiedlu
Mieszka I. Ponadto po zakończeniu prac na Pl. Kościuszki równieŜ moŜna wziąć pod uwagę
instalację kamery w tym miejscu oraz odwrócenie ruchu na ul. Łąkowej, na co jest zgoda
policji. Przy czym odwrócenie ruchu musi się wiązać z modernizacją tej ulicy, aby spełniała
wymogi. Komisja Bezpieczeństwa praktycznie na kaŜdym spotkaniu omawiała kwestie
związane z monitoringiem. W tym celu odbyła równieŜ posiedzenie wyjazdowe na
Komendzie Policji, w którym udział brali przedstawiciele firmy instalującej sprzęt. Osoby te
stwierdziły, Ŝe jest to system, który powinien kaŜdy umieć obsługiwać. Na dzień dzisiejszy
wiemy, Ŝe to nie wina osób obsługujących tylko samego sprzętu, jeŜeli byłby wymieniony
wcześniej być moŜe uniknęlibyśmy wszystkich nieprzyjemności związanych z ta sprawą.
Radni otrzymali w materiałach informację ile w ubiegłym roku zostało wykrytych wykroczeń
ujawnionych przez monitoring, dlatego korzyści z jego funkcjonowania są wymierne.
Radny Borkowski w ramach uzupełnienia wypowiedzi radnego Nawrockiego oznajmił, Ŝe
26 listopada 2008 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, w którym udział brali
dyrektorzy szkół, przedstawiciele policji oraz StraŜy Miejskiej i omawiano wszystkie sprawy
związane z bezpieczeństwem. Sformułowane zostały wnioski w tym równieŜ dotyczący
rozszerzenia monitoringu w szkołach i przedszkolach. Wszystkie wnioski zostały przekazane
kierownikowi do spraw prewencji. Wiemy, Ŝe jest wiele przypadków młodzieŜy, która
dewastuje i sprawia problemy wychowawcze w szkołach. Temat ten poruszaliśmy
i powrócimy do niego po upływie określonego czasu, aby sprawdzić czy nastąpiły jakieś
zmiany. Odnosząc się do kwestii dowozów dzieci do szkół, radny oznajmił, Ŝe są
systematycznie dokonywane kontrole tych dowozów. Natomiast bardzo waŜnym problemem
jest sprawa przywrócenia opieki medycznej w szkołach, gdyŜ niestety higienistka nie jest w
stanie załatwić wszystkiego. KaŜde dziecko powinno być objęte programem profilaktyki w
zakresie ochrony przed chorobami kręgosłupa, próchnicą zębów, nowotworami. Niestety
niekiedy rodzice nie mają czasu, aby poświęcić się i iść z dzieckiem do stomatologa, czego
obraz w statystykach jest taki, Ŝe wśród dzieci i młodzieŜy próchnica szaleje! Dlatego naleŜy
wziąć powaŜnie pod uwagę kwestię opieki medycznej w szkole.
Wiceprzewodniczący Wajnis oznajmił, Ŝe temat bezpieczeństwa na drogach i chodnikach
poruszył juŜ delikatnie radny Dryjański, ale niestety nikt go nie podchwycił. NaleŜy natomiast
poruszyć kwestie stanu dróg w naszej gminie, chodzi tu przede wszystkim o drogi powiatowe,
których moŜna wymienić bardzo wiele i które są w dramatycznym stanie np. droga KowalewPleszew, 23 pułku, 24 stycznia w Kowalewie, Kowalew-Suchorzew, Kowalew-Korzkwy
i jeszcze wiele innych. Jedyna droga, której remont jest brany pod uwagę to droga DobrzycaPleszew, natomiast o pozostałych nie mówi się nic i brak jakichkolwiek perspektyw na
przyszłość. Tak naprawdę nie moŜna ich juŜ nazwać drogami poniewaŜ są to dziury i łata na
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łacie. Fakty są takie, Ŝe przy drogach tych dzieci wracają ze szkół do domu.
Proszę sobie wyobrazić osiedle w Kowalewie, na którym mieszka 500 osób i wraca
codziennie pewna ilość dzieci, przy drodze na której pobocze tak naprawdę nie istnieje, a 2
auta nie mogą się nawet minąć! NaraŜamy te dzieci na bardzo duŜe niebezpieczeństwo, jak się
wydarzy jakaś tragedia to dopiero wtedy zacznie się mówić na ten temat. Prawda jest taka, Ŝe
my mówimy o tym, lecz Ŝadne działania w związku z tym nie są podejmowane. Takich dróg
w naszej gminie jest bardzo wiele i musimy na nie zwrócić uwagę.
Radny śychlewicz w ramach sprostowania oznajmił, Ŝe w Pleszewie nie ma ulicy 23 Pułku
tylko w Pleszewie był 20 pułk Piechoty Przeciwpancernej.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe tak naprawdę nikt nie ma lepszego przełoŜenia na
starostę Pleszewskiego jak właśnie wiceprzewodniczący Wajnis, który jest członkiem PSL-u.
Sołtys wsi Janków stwierdził, Ŝe skoro poruszany jest temat stanu na drogach w naszej gminie
i powiecie, to naleŜy zwrócić uwagę na krajową 11. Na drodze tej zrobiono wysepki
ułatwiające poruszanie się kierowcom, ale gdzie jest zabezpieczone pobocze? Tą drogą
poruszają się dzieci i młodzieŜ, aby dostać się do szkół. Dlatego wniosek o wystąpienie do
Dyrekcji Dróg i Autostrad o uregulowanie tych kwestii i zapewnienie bezpieczniejszych
warunków.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe razem z Burmistrzem od roku uczestniczy w spotkaniach
i rozmowach mających na celu wyprowadzenie spraw związanych z krajową 11. Są juŜ
wypracowane pewne porozumienia, ale Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad jest równieŜ
ograniczona środkami finansowymi, jak i związana programem działania. Krajowa 11 jest
rzeczywiście niezakończona, ale będą jeszcze na niej wykonywane prace. Natomiast na Sali
znajduje się Sekretarz Starostwa Powiatowego, więc być moŜe udzieli odpowiedzi odnośnie
kwestii związanych z drogami powiatowymi? Wszystkie interpelacje, które były zgłaszane
w tych sprawach, zostały przez burmistrza przekazane staroście.
Bogusława PraŜucha Sekretarz Powiatu odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego
Wajnisa oznajmiła, Ŝe drogi nie są po to, aby o nich mówić lecz po to aby je robić. KaŜdy kto
uczestniczy w sesjach Rady Powiatu dobrze wie, Ŝe nie ma innego priorytetu jak
doprowadzenie dróg powiatowych do odpowiedniego stanu uŜyteczności. Nawiązując do
wypowiedzi radnej Korzeniewskiej stwierdziła, Ŝe apelowanie do politycznego wpływania na
starostę jest zupełnie nie na miejscu, poniewaŜ o budŜecie decyduje tylko i wyłącznie Rada
Powiatu. Zarząd moŜe jedynie zaproponować pewne kierunki i rozwiązania, ale nie
podejmuje ostatecznej decyzji. Kwestia chodników wygląda tak, Ŝe są one budowane przy
drogach na określonych zasadach partycypacji. Sekretarz Powiatu nie pamięta sytuacji, choć
nie kaŜda tematyka jest tak znana, Ŝeby w momencie jeŜeli jest zagwarantowana partycypacja
gminy to w określonych ciągach chodnikowych powiat nie współuczestniczył w budowie.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe jeŜeli chodzi o ul. Podgórną w Pleszewie, to pieniądze są
w budŜecie od 4 lat. Niewielki odcinek chodnika, o który Siostry Salezjanki błagają i proszą
o zrobienie, a Pani jako sekretarz o tym nie wie?
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe przy nowym osiedlu w Kowalewie Burmistrz równieŜ
partycypuje budowę tego chodnika, a jest to miejsce o duŜym nasileniu ruchu, dzieci chodzą
poboczem, które juŜ nawet nie kwalifikuje się do uŜycia takiej nazwy.
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Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe zostały wymienione tylko 2 sprawy, ale radni tak
naprawdę mogliby podać jeszcze więcej przykładów takich miejsc. Pieniądze są
przygotowane tylko niestety chyba nie ma inicjatywy ze strony Rady Powiatu.
Radny śychlewicz odnośnie dróg powiatowych stwierdził, Ŝe na zebraniach wiejskich
Burmistrz wraz ze swoimi pracownikami sugeruje, Ŝe chce dokładać 30 % do wielu dróg
powiatowych. Tak naprawdę zdając sobie sprawę z faktu, Ŝe powiat w większość pieniądze,
które otrzymuje, ma przeznaczone na ściśle określony cel, na inwestycje mają ograniczone
fundusze i to oni muszą wiedzieć gdzie zalepiać dziury. Inwestycji jest ogrom, ale to nie my
będziemy dyktować gdzie mają być przeprowadzane remonty. KaŜdy kto jest zorientowany
w budŜecie powiatu wie, Ŝe nie ma on z czego wyłoŜyć tych pieniędzy, a nie, Ŝe nie chce tego
zrobić.
Wiceprzewodniczący Wajnis odnosząc się do wypowiedzi Sekretarz Powiatu oznajmił, Ŝe
mamy temat związany z bezpieczeństwem i przy tym temacie, aŜ wręcz prosi się
o poruszenie kwestii stanu dróg. Odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza wyjaśnił,
Ŝe chce tylko być poinformowany jaka jest perspektywa na przyszłość. KaŜdy zdaje sobie
sprawę, Ŝe te drogi nie będą zrobione dziś czy teŜ za pół roku. Natomiast powiat jako
zarządca tych dróg powinien podjąć inicjatywę uregulowania tych kwestii w ciągu 5 lat czy
nawet moŜe więcej, ale Ŝeby chociaŜ jakaś praca szła w tym kierunku. Na dzień dzisiejszy
Pani Sekretarz stoi przed nami i nie potrafi się ustosunkować do tych spraw i jedyną
odpowiedzią jest stwierdzenie, Ŝe nie ma pieniędzy, które nie daje tak naprawdę Ŝadnej
odpowiedzi.
Burmistrz oznajmił, Ŝe przesłał do Przewodniczącego Rady pismo, w którym jest zawarte
13 pozycji dróg powiatowych i 14 chodników do których jest złoŜona deklaracja
dofinansowania ze strony gminy w 30% do dróg, a w 50% do chodników. Są to partnerskie
zasady, które przygotował powiat nie tylko w stosunku do Pleszewa, ale równieŜ do innych
gmin powiatu. Ponadto są sołtysi, którzy posiadają kostkę zakupioną z własnych pieniędzy
i deklarują, Ŝe chcą ja wyłoŜyć pod budowę chodników tj. Kowalew, Marszew. Sołtys
Korzkiew posiada deklarację na piśmie od Starosty, Ŝe jego droga będzie w tym roku
wykonana. Przewodniczący Rady Powiatu ma wszystkie dokumenty.Natomiast jak spojrzymy
do uchwalonego budŜetu to niestety nie ma nic. Stwierdzenia radnego śychlewicza mogą się
wydawać zrozumiałe poniewaŜ Razem dla Pleszewa rządzi powiatem. KaŜdy sobie zdaje
sprawę, Ŝe w ciągu roku 12 dróg nie zrobimy, ale to nie znaczy, Ŝe nie mamy przyjąć
pewnego planu działania. W momencie ustanowienia nowej Rady zwracaliśmy się do
Przewodniczącego Rady Powiatu, aby jedna z sesji była wspólna i poświęcona dyskusji o
drogownictwu. Minęły 2 lata i odzewu w tej sprawie nie ma. Najłatwiej jest powiedzieć, Ŝe
jeŜeli nie potrafi się rządzić to nie ma pieniędzy. JeŜeli taka sytuacja związana
drogownictwem byłaby na terenie MiG Pleszew to burmistrz juŜ byłby podany do
prokuratury, osoby zainteresowane juŜ dawno wiedziałyby co napisać.
Bogusława PraŜucha Sekretarz Powiatu oznajmiła, Ŝe po wysłuchaniu wystąpień moŜna
zauwaŜyć, Ŝe zmierzają one w stronę polityki. Natomiast Sekretarz z załoŜenia, z ustawy jest
apolityczny! Natomiast przyglądając się temu jak funkcjonuje samorząd powiatowy to moŜna
jedynie powtórzyć tylko wcześniejsze stwierdzenie, Ŝe drogi są priorytetem dla powiatu.
Kwestią oczywistą jest to, Ŝe niestety nie wszyscy są zadowoleni z ilości prac prowadzonych,
ale tego się nie da osiągnąć. JeŜeli chodzi o chodniki to rzeczywiście gwarantują one
bezpieczeństwo dzieciom. Jako uŜytkownik dróg zdaje sobie z tego bardzo dobrze sprawę.
NaleŜy jednak przyznać, Ŝe ostatnimi czasy jest presja na tworzenie chodników, a później
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pojawiają się problemy z ich odśnieŜaniem i niektórzy mieszkańcy i tak chodzą drogą. Pani
sekretarz oznajmiła, Ŝe niestety nie jest w stanie tak jasno nakreślić spraw związanych z
polityką. Wygląda na to, Ŝe rzeczywiście nie wszystkie wnioski, które zgłaszają chęć
partycypacji z przyczyn budŜetowych nie mogą być brane pod uwagę.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe ma tylko prośbę, która wynika z tej dyskusji. KaŜdy z nas
ma świadomość, Ŝe remonty nie zostaną wykonane z dnia na dzień, ale jeŜeli są przesyłane
interpelacje, w których prosi się o zajęcie stanowiska w danej sprawie i następuje sytuacja, Ŝe
wybiera się 1 drogę i dofinansowuje, a o pozostałej części nie mówi się nic, to niestety nie
wygląda to za dobrze. Musi być przyjęta przez radę i władze powiatu i jakaś hierarchia
kolejności. Odnośnie chodnika przy ul. Podgórnej Przewodniczący stwierdził, Ŝe Starosta juŜ
nie raz zapewniał Siostry Salezjanki, Ŝe będzie on wykonany. Natomiast my z pieniędzmi
czekamy od momentu kiedy zakończyliśmy prace na Pl. Wolności. Na dzień dzisiejszy
Siostry Salezjanki upatrują Radę Miejską jako tą, która jest przeciwna modernizacji tego
małego odcinka.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, Ŝe miał nie zabierać głosu w temacie odnoszącym się
do bezpieczeństwa, ale dyskusja, która się wywiązała skłoniła go do wypowiedzi. OtóŜ
miasto uchwaliło, Ŝe dołoŜy 200 tys. zł. do drogi Pleszew-Bronów. Starosta ustalił, Ŝe za te
pieniądze zrobi odcinek w rejonie miejscowości Bronów i Krzywosądów. Dlatego radni
powinni podjąć uchwałę zmieniającą i zastrzegającą, Ŝe budowę naleŜy rozpocząć od
miejscowości Pleszew przez Nową Wieś. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu z mieszkańcami
Nowej Wsi taki wniosek padł, więc powinniśmy być w tej sprawie konsekwentni.
Mieszkańcy równieŜ powinni w tym celu złoŜyć odpowiednie interpelacje. Następnie radny
poruszył kwestię dotyczącą budŜetu powiatu, który jest w bardzo złym stanie. Doszło do
takiej sytuacji, Ŝe zadłuŜenie jest ogromne sięgające 20 mln. zł. i planuje się kolejne 0,5 mln.
zł. na pokrycie deficytu. Nakłady inwestycyjne planuje się na kwotę niewielką ok. 1 mln. zł.,
niedługo koszty na obsługę zadłuŜenia kredytów i poŜyczek będą większe niŜ nakłady
wyznaczone na inwestycje. Z drugiej strony naleŜy się zastanowić nad sytuacją powiatu, gdyŜ
jeŜeli rzeczywiście jest tak nieciekawa to dlaczego radni podjęli uchwałę na początku
kadencji, Ŝe ich diety będą automatycznie z nowym rokiem wzrastać? Jedną uchwałą został
załatwiony problem z mediami. JeŜeli jest kryzys i trudna sytuacja to moŜe naleŜy jednak
pomyśleć o zamroŜeniu tych diet.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe jeŜeli wiceprzewodniczący Klak jest ekonomistą to na
pewno zgodzi się z stwierdzeniem, Ŝe lepiej jest budować szybko i tanio za poŜyczone.
Powiat się zapoŜyczył i inwestował, a teraz musi ponosić tego konsekwencje. W związku z
tym pieniędzy na inwestycje w ostatnim czasie było mniej. Z drugiej jednak strony w 2008 r.
ceny robót były strasznie wysokie, więc moŜe w najbliŜszym czasie ulegnie to zmianie, a tym
sposobem powiat zdoła wyjść na swoje.
Bogusława PraŜucha Sekretarz Powiatu oznajmiła, Ŝe wiceprzewodniczący Klak podjął się
oceny budŜetu powiatu, a nie bezpieczeństwa na terenie miasta. KaŜdy ma prawo mówić to co
myśli, ale sekretarz nie zna przypadku, Ŝeby na sesji powiatu krytykowano kiedykolwiek
budŜet jakiejś innej gminy. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady
stwierdziła, ze nie naleŜy się niepokoić o Siostry Salezjanki poniewaŜ jeŜeli czytają prasę to
na pewno są zorientowane jak wyglądają relację. MiG Pleszew są skłonne dołoŜyć do
budowy chodnika, a nie dokłada powiat poniewaŜ go nie stać lub teŜ nie ma woli politycznej.
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Do pkt 8 Działalność Domu Kultury w Pleszewie z uwzględnieniem pracy z młodymi
mieszkańcami.

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektora Mariusza Szymczaka o przedstawienie krótkiej
informacji dotyczącej działalności Domu Kultury w Pleszewie z uwagi na fakt, iŜ materiały
posiadają tylko radni, a zgromadzeni nie są zorientowani w omawianej sprawie.
M. Szymczak Dyrektor Domu Kultury w Pleszewie omówił krótko działalność Domu Kultury
w Pleszewie. Materiał stanowi załącznik nr 12 protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił krótką przerwę.
Radny Borkowski stwierdził, Ŝe temat Domu Kultury jest juŜ w tej kadencji drugi raz
omawiany. Na Komisjach działalność była szczegółowo analizowana. Padła równieŜ prośba
o uzupełnienie informacji jakie wnioski składano o pozyskanie środków zewnętrznych.
Z sprawozdania widać jak bardzo rozwija się działalność Domu Kultury. Jest wiele
propozycji skierowanych do młodych ludzi, gdzie sale są pełne, co bardzo cieszy.
Radny śychlewicz równieŜ ocenił działalność pozytywnie. Radni otrzymują bardzo wiele
zaproszeń na imprezy organizowane właśnie przez Domu Kultury. Jest to oznaką, Ŝe
pozostaje on cały czas aktywny.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe zapewne wszyscy radni zapoznali się z materiałami, więc
teraz tylko naleŜy się zastanowić jak realizować potrzeby, które zgłosił Dyrektor Domu
Kultury, a potrzeby te są jednak znaczne.

Do pkt 9 Pleszewska oświata po likwidacji niektórych szkół i dalsze kierunki zmian
organizacyjnych.

Radny Kaczmarek zapytał o podsumowanie w przedłoŜonym materiale, gdyŜ jest tam zdanie,
które brzmi: ”MiG Pleszew nie przewidują w najbliŜszym czasie Ŝadnych zmian
organizacyjnych”, natomiast co ze szkołami w Brzeziu i Kuczkowie, gdzie oddziały liczą po 4
lub 5 dzieci w klasach?
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, iŜ przedłoŜony dokument jest mało obszerny. Mimo
tego pozwolił sobie jako nowy członek Komisji Oświaty na dokonanie jego analizy,
porównując głównie z danymi liczbowymi jakie otrzymał w okresie dyskusji nad likwidacją
szkół w Dobrej Nadziei, Grodzisku i Marszewie. Wiceprzewodniczący omówił krótko jak na
przestrzeni tego roku zmieniał się stan uczniów w szkołach podstawowych. Natomiast stan
uczniów w ZS w Kuczkowie to 67 dzieci, w klasie szóstej – 13, a w przedszkolu tylko 5,
które w przyszłym roku pójdą do klasy pierwszej. Stan na rok przyszły w tej szkole to 59
uczniów. Wynika z tego, Ŝe w ciągu roku w szkołach podstawowych ubyło 91 dzieci i 9
oddziałów. Wiceprzewodniczący podliczył takŜe gimnazja. Podał, Ŝe ubyło w nich 48
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uczniów, ale przybył 1 oddział. Nie ma w materiałach natomiast nic na temat zatrudnienia
nauczycieli. Z informacji i materiałów, które otrzymaliśmy przy likwidacji szkół wiejskich
wynika Ŝe zatrudnienie nauczycieli w latach 2006-2007 wynosiło 375 osób, a w chwili
obecnej wynosi 372 etaty. Wiceprzewodniczący oznajmił, Ŝe w roku szkolnym 2006-2007
liczba dzieci wynosiła 3 247, w roku szkolnym 2007-2008 - 3 070 dzieci, natomiast na dzień
30 września 2008 r. 2 931 dzieci. Po podsumowaniu wynikło, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat
w szkołach ubyło 316 dzieci i 3 etaty nauczycielskie. Następnie wiceprzewodniczący odniósł
się do budŜetu oświaty. W roku 2008 całość oświaty kosztowała budŜet 24 853 000 zł.
z czego subwencja, którą otrzymaliśmy wynosiła 13 817 000 zł. Po odjęciu tych 2 kwot
otrzymamy 11 036 000 zł. wartość dofinansowania ze strony gminy. W roku 2009 całość
planowanych nakładów na oświatę wynosi 25 150 000 zł., a subwencja jest o ok. 1 mln. zł.
większa w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tym samym udział gminy w dofinansowaniu
oświaty zmniejsza się o ok. 700 tys. zł. wniosek po analizie dokumentów nasuwa się
następujący: przy likwidacji 3 szkół wiejskich bazowaliśmy na wysokich kosztach utrzymania
1 ucznia 8-10 tys. zł. Łatwo zauwaŜyć, Ŝe skoro liczba dzieci w szkołach maleje to koszt
jednostkowy utrzymania 1 ucznia się zmniejszy. Na przykładzie Kuczkowa, jeŜeli liczba
dzieci zmniejszyła się o 11% to adekwatny koszt utrzymania zwiększa się o te 11 % z tytułu
ubytku uczniów. PodwyŜka pensji nauczycieli gwarantowane 10% co daje nam ponad 20%
i poziom utrzymania jednego ucznia wynoszący 9,5 tys. zł. Dlatego naleŜy się zastanowić czy
nie przygotować kolejnej uchwały odnośnie likwidacji tej szkoły, chcąc wyjść z twarzą wobec
rodziców z juŜ zlikwidowanych szkół, którym tłumaczono, Ŝe są tam zbyt wysokie koszty
utrzymania. Miejscowość Kuczków została celowo wymieniona, poniewaŜ za chwilę będzie
podejmowana uchwała odnośnie zagospodarowania przestrzennego wsi Kuczków.
Uchwalenie tego planu pozwoli na przeprowadzenie inwestycji jednemu z inwestorów
pleszewskich, powstanie tam stacja paliw z pełną obsługą i parkingami. TuŜ przed nią jest
linia zabudowy dla obiektów wielokondygnacyjnych, rejon lokalizacji usług turystycznych.
Obiekt, który mamy w Kuczkowie jest obiektem zabytkowym z pięknym pałacem i parkiem.
Na Komisji Oświaty rozwaŜaliśmy z radnym Woźnym, sprzedaŜ tej nieruchomości. Dzieciom
moŜna zapewnić miejsca w innych szkołach. Być moŜe inwestor byłby zainteresowany tym
obiektem, w ten sposób dostalibyśmy kilka milionów złotych, które moŜna przeznaczyć na
finansowanie pleszewskiej oświaty. Pomysł jest wart rozwaŜenia.
Radny Suska odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Klaka oznajmił, Ŝe szkołę
stanowią dzieci. Budynek i dzieci tworzą pewną całość. Wieś Kuczków w duŜej części jest
miejscowością zabytkową, jakiej w gminie drugiej nie ma. Zarówno pałac jaki i inne obiekty
są utrzymane we wzorowym stanie, a sprzedaŜ budynku szkoły osobie prywatnej mogłaby się
skończyć tak, jak zbycie przed laty przychodni na ul. Poznańskiej. Kuczków przynosi chlubę
swojej gminie i naleŜy o tym pamiętać.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe koalicja zapędziła „w kozi róg”, gdyŜ zamknęła szkoły gdzie
utrzymanie ucznia było mniejsze niŜ 9,5 tys. zł., a teraz ma placówkę w miejscowości
jednego z radnych koalicyjnych, jeszcze droŜszą. Odnosząc się do wypowiedzi radnego
Suski, który stwierdził, Ŝe szkołę stanowią dzieci, radny zapytał, kto w takim razie był w
Grodzisku małpy? Budynek i dzieci stanowią szkołę, Prusak szkołę wybudował, a kto
zlikwidował?
Radny Borkowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki oznajmił, Ŝe jest to Ŝenujące
zachowanie. Kabaret na temat szkół trwa juŜ za długo i poprosił, aby nie robić sobie juŜ
więcej kpin z pleszewskiej oświaty i Ŝeby zapanował wreszcie spokój. UŜywanie
sformułowania, Ŝe mordujemy szkoły jest nie stosowne. Radny Kuberka powinien sobie
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przypomnieć ile on zamknął szkół będąc w koalicji. My dzisiaj patrzymy na czynnik
demograficzny i ubolewamy poniewaŜ ubywa nam dzieci w szkołach, a czy kiedyś teŜ to
brano pod uwagę?
Radna Korzeniewska oznajmiła, Ŝe przeczytała podsumowanie na temat oświaty ze
szczególną uwagą poniewaŜ była przeciwniczką likwidacji szkół. Nadal twierdzi, Ŝe małe
szkoły dobrze wyposaŜone i prowadzone są szkołami gdzie się bardzo dobrze przygotowuje
uczniów pod względem merytorycznym i w niczym nie ustępują duŜym szkołom zbiorczym,
gminnym. Przez rok moŜna było się przyglądać jak te szkoły funkcjonują, jak wygląda dowóz
dzieci ze zlikwidowanych placówek oraz jaka jest reakcja rodziców. Odnosząc się do szkól
zlikwidowanych z-ca Burmistrza A. Ptak przeprowadził tą reformę w sposób, który budzi
głęboki szacunek, nadzorował funkcjonowanie dowozu dzieci autokarami, był elastyczny na
godziny dowozu. Co do funkcjonowania małych szkół radna nie zmienia zdania, ale sposób
przeprowadzenia reformy przez z-ce Burmistrza A. Ptaka jest naprawdę satysfakcjonujący.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe w takiej dyskusji powinno być jak najmniej emocji. Zapytał co
dalej planuje się w pleszewskiej oświacie? Czy na 3 szkołach zlikwidowanych kończymy, czy
planuje się likwidację kolejnych?
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wyszła radna KałuŜna.
Radny Grobys odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Klaka oznajmił,
Ŝe zmniejszenie się liczby dzieci w szkołach nie zawsze przekłada się na ilość oddziałów, a co
za tym idzie ilość etatów. Dzieci szczególnie ubywa na terenach wiejskich oddział jest
oddziałem czy jest tam 12 czy 18 dzieci. Działania dotyczące zmniejszenia etatów nie
wchodzą w grę poniewaŜ niezaleŜnie od ilości dzieci nauczycieli musi być taka sama liczba.
Nie mamy materiałów o których mówił wiceprzewodniczący Klak, z których wynika koszt
utrzymania 1 ucznia. Mimo, iŜ odpadło 139 uczniów, a subwencja wzrosła to jednak trzeba
zobaczyć jaka jest skala wzrostu tej subwencji na 1 ucznia. W tej kadencji nie przewiduje się
dalszej reorganizacji w szkołach. Natomiast w dalszej części przedłoŜonych materiałów jest
standaryzacja, o którą przygotowanie prosił radny Kuberka. Skoro było tyle emocji przy
likwidacji szkół to na przyszłość moŜemy podjąć pewne ustalenia. Szczególnie, Ŝe stoimy
przed reformą oświaty, dzieci pójdą rok wcześniej do szkoły. Wtedy juŜ nowa rada mając
wyznaczone standardy moŜe podejmować łatwiej decyzje.
Radny Nawrocki stwierdził, Ŝe nie moŜe się zgodzić z wypowiedzią radnego Grobysa. Nie
moŜemy narzucać przyszłym Radom toku postępowania. JeŜeli mamy być w porządku w
stosunku do mieszkańców i do innych placówek, gdyŜ jesteśmy w stanie powiedzieć ile
będzie na kolejne lata w poszczególnych obwodach szkolnych uczniów, poniewaŜ jesteśmy w
stanie zasięgnąć informacji o urodzeniach. JeŜeli chodzi standardy to nie będą one poparte
Ŝadnymi wynikami ekonomicznymi, wszystkie szkoły, które mają poniŜej 120 uczniów
powinny być zamknięte, subwencja na 1 ucznia w 2008 r. wynosi 3,5 tys. zł. więc wszystkie
szkoły powyŜej tej kwoty równieŜ powinny być zamknięte. Musimy dopracować na zasadzie
porozumienia ponad politycznego konkretne liczby, odzwierciedlające ile powinno być dzieci
w poszczególnych oddziałach, aby standardy były spełnione. Nie moŜe być po raz kolejny
powiedziane, Ŝe jakieś szkoły zostały zamordowane, a dzieciom nie dano szansy. JeŜeli
chcemy uciekać i chować głowę w piasek to moŜemy, ale nie tędy droga.
Wiceprzewodniczący Klak odnosząc się do słów radnego Suski, zgodził się co do
wypowiedzi o budynku przychodni przy ul. Poznańskiej i jest się w stanie podpisać razem
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z radnym pod wnioskiem skierowanym przeciw władzom powiatu, które dopuściły do takiej
formy sprzedaŜy tego budynku, a co za tym idzie do jego obecnego stanu. Natomiast jeŜeli
z góry się zakłada, Ŝe Burmistrz czy teŜ my jako radni opiniujący ewentualną uchwałę
o sprzedaŜy tego obiektu dopuścimy do osiągnięcia takiego stanu jak przychodnia przy
ul. Poznańskiej, to proszę juŜ od razu kierować wniosek do prokuratury. Radny, będąc
w koalicji wybiega w przyszłość i dopuszcza się takiego myślenia? Jest to nie na miejscu.
Radny śychlewicz stwierdził, Ŝe słysząc wypowiedzi o kosztach utrzymania szkół. Pragnie
zaapelować, skoro euro droŜeje, kryzys daje się we znaki, to naleŜy wycofać dzieci ze szkół
ponad gminnych, zaoszczędzi się. MoŜe zróbcie takie standardy aby moŜna było wszystkie
szkoły na tej bazie likwidować, to będzie duŜo pieniędzy zaoszczędzonych. Tylko czy o to
chodzi? Za to na roŜne uroczystości moŜna dalej zapraszać drogich wykonawców, a mogłyby
zaśpiewać dzieci ze zlikwidowanych szkół.
Radny Dryjański stwierdził, Ŝe nasuwa się pytanie odnośnie rozpoczynających się ferii jaki
harmonogram zajęć przygotowały dla uczniów szkoły na terenie gminy?
Z-ca Burmistrza A. Ptak na początku wypowiedzi podziękował radnym, którzy rok temu w
czerwcu zaufali propozycjom likwidacji szkół, których zmian był projektodawcą. WaŜnym
elementem który jest potrzebny do przeprowadzenia reformy jest spokój. Z doświadczeń
sprzed roku wiemy, Ŝe tego spokoju nie ma, a kampanii wyborczej nikomu za darmo robić nie
będziemy. JeŜeli chodzi o Brzezie to składamy propozycję rodzicom aby uczniowie przeszli
do ZSP nr 2. Jeśli będzie zgoda to zapewnimy bezpłatny dojazd z opiekunem tak jak było do
tej pory, JeŜeli nie to zrobimy klasy łączone 1 i 3. PoniewaŜ nikt dla 7 uczniów nie będzie
robił klasy indywidualnej. Odnosząc się do uwagi wiceprzewodniczącego Klaka, Ŝe materiał
jest mało obszerny, oznajmił, iŜ traktuje ten dokument jako część składową pozostałych
materiałów, zwłaszcza oceny sieci placówek oświatowych Mig Pleszew przedstawionych w
styczniu 2008 r. Na jednej z Komisji został przedstawiony stan zatrudnienia naleŜy zwrócić
uwagę, Ŝe zniknęły oddziały w szkołach podstawowych, ale uruchomiliśmy 3
dziewięciogodzinne oddziały przedszkolne. KaŜdy wie, ze przy ośmiogodzinnym trybie pracy
musi być przewidziane 1,5 etatu. Uruchomiliśmy kolejne 3 oddziały przedszkolne poniewaŜ
było takie zapotrzebowanie. Odnośnie subwencji to rzeczywiście była ona większa tylko, Ŝe
robiona na bazie listy uczniów z roku szkolnego 2007-2008. Kilka dni temu przyszła decyzja,
Ŝe będzie ona większa tylko o 0,5 mln. zł. Wycena ucznia praktycznie się nie zwiększyła,
poniewaŜ chodzi o 6,5% podwyŜki dla nauczycieli. Jak wiadomo 80% kosztów w oświacie to
płace nauczycieli i to 0,5 mln. zł. ma właśnie zabezpieczyć podwyŜki dla nich. Proszę
zauwaŜyć, ze na takich samych zasadach funkcjonują nauczyciele w przedszkolach czyli są
wszystkie stopnie awansu zawodowego, a na to subwencji nie otrzymujemy. Podnoszenie
płacy nauczycielom w samorządzie gminnym nigdy nie zrekompensuje wszystkich wydatków
ponoszonych przez tenŜe samorząd. Koszty utrzymania 1 ucznia będą się powiększać z roku
na rok, z uwagi na wzrost wynagrodzeń, chyba, Ŝe nastąpi znaczny wzrost demograficzny.
Szkoły podstawowe powoli wychodzą juŜ z tego problemu, gdyŜ do klas pierwszych w tym
roku pójdzie o wiele więcej dzieci, lecz niŜ demograficzny zaczyna wchodzić do gimnazjów.
Przedstawiliśmy wstępny materiał dotyczący standaryzacji, dlatego radni, którzy dość głośno
dyskutują na temat oświaty mogą przedstawiać swoje propozycje, moŜe nie na Sesji, ale na
wspólnej Komisji. MoŜna na spokojnie przedyskutować wszystkie propozycje, a później na
radzie juŜ tylko podjąć uchwałę. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Kuberki oznajmił, Ŝe
naleŜy się zastanowić po co zaborca tworzył szkołę? Nie po to Ŝeby uczyć dzieci języka
polskiego, ale Ŝeby przeprowadzić proces germanizacji. Było to narzędzie walki z polskością.
Dlatego uŜywanie stwierdzenia, Ŝe zamykając szkołę postępujemy gorzej niŜ pruski zaborca
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jest nadinterpretacją. Dzieci to nie małpy oczywiście, naszą główną ofertą była poprawa
warunków dla tych dzieci. Ponadto te dzieci nadal śpiewają i organizują róŜne uroczystości.
Odnośnie ferii zimowych to szkoły, Dom Kultury, OSiR , Biblioteka Publiczna przygotowały
ponad 125 ofert skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, za co
serdecznie podziękował nauczycielom , dyrektorom i jednostkom organizacyjny, Ŝe podjęli
się tego zadania. Informacje o tych imprezach będą powieszone na ogólno dostępnych
plakatach w szkołach.
Radny Woźny odnosząc się do wypowiedzi radnego Sitnickiego oznajmił, Ŝe emocjonalne
podejście radnego Borkowskiego jest zrozumiałe poniewaŜ sprawa likwidacji szkół ciągnie
się juŜ za długo, a dzieci tak naprawdę z zaistniałej sytuacji są zadowolone.
Radny Sitnicki zwracając się do z-cy Burmistrza A. Ptaka stwierdził, Ŝe z tego co było
powiedziane wynika, ze tej kadencji nie będą juŜ zlikwidowane Ŝadne szkoły. Natomiast
rozpoczynając zmiany w oświacie ta wizja była chyba jednak bardziej dalekosięŜna. W ciągu
2 lat nic się nie wydarzy, ale co dalej? Czy jest jakiś program po wyborach?
Radny Suska odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Klaka zapytał o elewatory i
młyny, dlaczego jedna część z tego kompleksu pracuje, a druga uległa ruinie? Czemu
dopuszczono do takiego stanu?
Wiceprzewodniczący Klak wyjaśnił, ze 3,5 roku temu akcjonariusze Pleszewskich Zakładów
ZboŜowych Spółka Akcyjna podjęli uchwałę o sprzedaŜy części terenów i obiektów
związanych bezpośrednio z budynkiem młyna. Automatycznie rozwiązana została rada
nadzorcza tej spółki i wybrano nową, odwołano zarząd w tym Tomasza Klaka. Pleszewskich
Zakładów ZboŜowych Spółka Akcyjna postanowiły juŜ w składzie nowej rady nadzorczej i
zarządu odkupić elewator zboŜowy, który, stoi w granicy z działką obiektów młyńskich.
Uczyniły to za kwotę 10 950 000 zł. co pozwoliło pospłacać zobowiązania. Budynek młyna
jest odnowiony w środku, wszystkie maszyny zostały przez nowego nabywcę
odrestaurowane.
Sołtys wsi Janków oznajmił, Ŝe dzieci ZSP Taczanów chodzą pieszo, a nie korzystają ze
środków transportu oferowanych przez szkołę. Dlaczego nie czekają na świetlicach? Mogłyby
zostać i odrabiać na nich lekcje, ale prawdopodobnie nauczyciele nie są w stanie tam ogarnąć
wszystkiego. Ponadto likwidacja szkół wiejskich to wyniszczenie Ŝycia kulturalnego na
terenach wsi. Mieszkańcy dzięki uprzejmości dyrektorów mają udostępniane sale na
organizację róŜnego rodzaju spotkań czy teŜ imprez.
Z-ca Burmistrza A. Ptak oznajmił, Ŝe od tego roku jest zorganizowany dodatkowy kurs
zamknięty do ZSP Taczanów. Tak naprawdę dzieci w wielu miejscowościach chodzą do
szkoły przy drodze krajowej. Jest wiele spraw na, które jednak wpływu nie mamy. Nie
jesteśmy w stanie kaŜdemu dziecku zapewnić indywidualnej opieki. Natomiast sygnał, który
dotarł o nieprawidłowościach w Taczanowie na pewno zostanie rozpatrzony. Świetlice
funkcjonują w kaŜdej ze szkół, moŜe rzeczywiście naleŜy im się przyjrzeć i sprawdzić czy
proponują odpowiednie formy spędzania wolnego czasu. Po to jest przerwa godzinna aby
dzieci mogły skorzystać z kółek zainteresowań. Ponadto w ramach polepszenia warunków
dochodzenia dzieci do szkoły, dzięki samorządowi powiatowemu i gminnemu został
wykonany chodnik od szkoły w kierunku bloków. Odnosząc się do kwestii likwidacji Ŝycia
kulturalnego z-ca Burmistrza oznajmił, Ŝe wszystkie budynki zlikwidowanych szkół zostały
całkowicie przystosowane dla potrzeb środowiska wiejskiego. Dzięki pracom remontowym
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uruchomiono świetlicę środowiskową, salę komputerową. Nawiązując do wypowiedzi
radnego Sitnickiego, wyjaśnili, Ŝe rok temu został przedłoŜony materiał na temat oświaty, w
którym przedstawione zostały pewne rozwiązania, które są przewidywane w czteroletnim
kontrakcie, moŜna zajrzeć i tam są na wszystko udzielone odpowiedzi.
Radny Suska stwierdził, Ŝe nie do końca zgadza się z wypowiedzią z-cy Burmistrza A. Ptaka.
PoniewaŜ jeŜeli szkoła zostanie sprzedana to gdzie będą odbywać się zebrania wiejskie na
przestrzeni Kuczków-Janków? Gdzie będzie Ŝycie kulturalne wsi? JeŜeli mówi się o
likwidacji to wiadomo, ze budynek zostaje, ale jeŜeli w grę wchodzi sprzedaŜ to juŜ całkiem
inna sprawa, poniewaŜ budynku juŜ nie będzie!
Z-ca Burmistrza A. Ptak oznajmił, Ŝe jeszcze nigdy przy likwidacji szkół nie zdaŜyła się
sytuacja abyśmy nie zapewnili społeczności wiejskiej moŜliwości spotkania się,
zorganizowania spotkania wiejskiego czy przedszkola.
Burmistrz odniósł się do standaryzacji, która została przedłoŜona w materiałach, stwierdzając,
Ŝe zgadza się z wypowiedzią radnego Nawrockiego, który uwaŜa, ze nie jesteśmy w stanie
przewidzieć tej standaryzacji. Materiał został przedłoŜony dlatego, Ŝe na poprzednich sesjach
gdzie była dyskusja na temat likwidacji szkół były wnioski, aby przedstawić jak ma
standaryzacja wyglądać, więc pewien projekt, zarys przedstawiliśmy. Co się okazuje, Ŝe jedna
z tych osób, która była przeciwna likwidacji szkół i Ŝądała standaryzacji mając ją
przygotowaną nie mówi nic, a druga osoba równieŜ przeciwna likwidacji krytykuje, Ŝe coś
takiego zostało przedłoŜone. Wywiązujemy ze zobowiązań wynikłych podczas dyskusji w
poprzednim okresie i oczekujemy, Ŝe jeŜeli ktoś będzie miał konkretną koncepcję to przekaŜe
ją Komisji Oświaty, aby moŜna było stworzyć rzetelny dokument. Następnie na koniec
dyskusji Burmistrz oświadczył, Ŝe do końca tej kadencji nie przewiduje Ŝadnej likwidacji
szkoły w Kuczkowie i wyraził zadowolenie z wypowiedzi radnego Sitnickiego dotyczącej
apelu o większą kulturę wypowiedzi. Mając tym samym nadzieję, Ŝe zostanie ona równieŜ
wprowadzona do nowego klubu, w którym radny się teraz znajduje.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Wyszedł radny Kaczmarek.
Przewodniczący Rady stwierdził, iŜ ma nadzieję Ŝe apele, które zostały w dniu dzisiejszym
przekazane, przeniosą się równieŜ na zebrania wiejskie. Zostaną pohamowane emocje,
a jeŜeli będą juŜ padać wypowiedzi to tylko prawdziwe.

Do pkt 10 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla części wsi
Kuczków,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla części wsi Kuczków.
Rada Miejska poprzez głosowanie 18 za, 1 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr
XXV/205/2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Pleszew dla części wsi Kuczków. Uchwała stanowi załącznik nr 13 protokołu.
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Na Sali znajduje się 20 radnych. Wrócił radny Kaczmarek.
b. zmiany uchwały Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada
2008 r w sprawie wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku
spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w
Pleszewie,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wydania
opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo
Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XXV/206/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 20 listopada 2008 r w sprawie wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu
rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 protokołu.
c. zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w zmiany Uchwały Nr
XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za, 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XXV/207/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik nr 15
protokołu.
d. wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości lokalowej
trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości lokalowej trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) przyjęła uchwałę nr XXV/208/2009 w
sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaŜy nieruchomości
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lokalowej trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16
protokołu.

e. porozumienie pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie
przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie,

Burmistrz wprowadził autopoprawkę, w której zastępuje się sformułowanie: „Uchwała
wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia” na „Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.
Radca Prawny K. Głuchow oznajmiła, Ŝe uchwała ta była konsultowana razem z gminą
Gołuchów, aby była ujęta taka sama treść, dlatego jest wprowadzono jednostronicowe
porozumienie, które będzie stanowiło załącznik do tej uchwały.
Przewodniczący rady ogłosił krótką przerwę, aby radni mogli się zapoznać z tym
dokumentem.
Przewodniczący rady wznowił obrady i wyjaśnił, Ŝe została wprowadzona autopoprawka,
o której mówił Burmistrz oraz dodatkowo wzór porozumienia, które rada ma akceptować.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę z przyjętymi autopoprawkami w
sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie
przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 16 głosach za, 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę
z przyjętymi autopoprawkami nr XXV/209/2009 w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem
i Gminą Pleszew, a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 protokołu.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe jest to bajzel prawny!
Przewodniczący Rady odnosząc się do słów radnego Kuberki poprosił o wyjaśnianie tej
sprawy przez radcę prawnego.
Radca Prawny K. Głuchow wyjaśniła, Ŝe projekt uchwały i poprawki były przygotowywane
wspólnie z E. Kuberką, więc czy przystoi w stronę Ŝony takie zarzuty kierować?
f. zmiany Uchwały Nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia
2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie (20 za) podjęła uchwałę nr XXV/210/2009 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia
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2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik nr
18 protokołu.
Burmistrz oznajmił, Ŝe uchwała ta związana jest z nadaniem nazwy nowej drodze. W związku
z faktem, Ŝe rok 2009 przynosi nam 2 szczególne rocznice tj. 6 stycznia 1919 r. na
pleszewskim ratuszu zawisło godło niepodległej Polski oraz 20 rocznicę obrad okrągłego
stołu. Dlatego na następną sesję zamierzamy przedstawić projekt uchwały, aby ulica nosiła
nazwę „Niepodległości”.

g. regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat,
za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew,
Radny Kaczmarek stwierdził, Ŝe porównał regulamin z tym z ubiegłego roku na ten rok nie
zaobserwował większych zmian. Dodatki są identyczne, a w jednym przypadku nawet
zmniejszone. Radny zapytał czy zostało to ustalone ze związkami zawodowymi i dlaczego
związkowcy tak słabo reprezentują interesy środowiska nauczycielskiego, gdyŜ mamy
najniŜszy dodatek funkcyjny za wychowawstwo ze wszystkich miast w Wielkopolsce?
Z-ca Burmistrza A. Ptak stwierdził, Ŝe negocjacje ze związkami były przeprowadzone
i podejrzenia, Ŝe interesy nauczycieli jest źle broniony są bezpodstawne. Kwota dodatku
funkcyjnego jest rzeczywiście na poziomie roku 2008, ale za to dodatki motywacyjne będą
większe z uwagi na to, Ŝe wzrośnie podstawa płacy zasadniczej o 6,5%. Ponadto są
wprowadzone nowe przepisy mówiące, Ŝe jeŜeli nauczyciel nie osiągnie minimalnego pułapu
wynagrodzenia to jesteśmy zmuszeni w grudniu wyrównać tą kwotę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków:
funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych
przez Miasto i Gminę Pleszew.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się
podjęła uchwałę nr XXV/211/2009 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania
nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego,
motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto
i Gminę Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 19 protokołu.

h. zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grodzisku,
Radny Kuberka oznajmił, Ŝe uwaŜa tą uchwałę za początek rozbioru Grodziska i będzie
głosował przeciwko niej.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji
Publicznego Przedszkola w Grodzisku.
Rada Miejska poprzez głosowanie 13 głosach za, 1 przeciw, 6 wstrzymujących się podjęła
uchwałę nr XXV/212/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola
w Grodzisku. Uchwała stanowi załącznik nr 20 protokołu.

Do pkt 9 Informacja w sprawie zaopatrzenia w wodę.
G. Knappe prezes PK poinformował, Ŝe zakończono pracę związane z zamontowaniem
i uruchomieniem urządzenia, które się nazywa desorberem, na ujęciu wody w Lenartowicach.
W dalszym ciągu natomiast trwa montaŜ zaworów antyskaŜeniowych, jest ich juŜ
zamontowanych 73%. Jakość wody w całej gminie Pleszew spełnia wszystkie wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, co potwierdzają zarówno badania naszego
laboratorium PK jak i badania inspekcji sanitarnej w Kaliszu. Po wczorajszym zebraniu
w Lenartowicach niestety moŜna odnieść wraŜenie, iŜ uŜywa się tematu wody do celów
politycznych. Natomiast woda jest naprawdę dobrej jakości są na to dokumenty, z którymi
moŜna się zapoznać i stąd prośba aby przekazywać mieszkańcom rzetelne i prawdziwe
informacje przynajmniej co do jakości wody. PoniewaŜ informacje dotyczące PK i nagród
zostały juŜ wyjaśnione na łamach prasy.
Radny śychlewicz oznajmił, Ŝe powszechnie wiadomo, iŜ przed wybudowaniem stacji
uzdatniania, w pleszewskiej wodzie były przekroczenia róŜnych pierwiastków. Dlatego radny
pozwolił sobie na wykonanie specjalistycznych, dość kosztownych badań własnego
organizmu na zawartość róŜnych pierwiastków dna 13 listopada 2008 r.. Teraz, gdy juŜ wiele
miesięcy nie uŜywa tej wody nie tylko do spoŜycia, ale takŜe i do płukania, czy gotowania
produktów. Wynikło z nich, Ŝe zawartość Ŝelaza jest w normie. Natomiast bardzo zaskoczył
i zaniepokoił wynik zawartości manganu. Jest go, aŜ o 75% za duŜo, choć woda nie jest
uŜywana od czasu skaŜenia. Mangan trudno jest wydalić z organizmu. Radny domniemywa,
Ŝe głównym winowajcą jest pleszewska woda. Proszę sobie wyobrazić jak wyglądają wyniki
u osób, które uŜywały i uŜywają ta wodę do spoŜycia w systemie ciągłym z przymusu
poniewaŜ nie stać ich na kosztowną wodę ze sklepu. Pleszewska stacja uzdatniana wody jest
„syrenką zamiast mercedesa”. Burmistrz przez rzecznika bagatelizował wypowiedzi radnego
w prasie, ponadto nagminnie chwali pleszewską wodę i jest broniony przez zaprzyjaźnionych
pleszewskich prominenentów, którzy spłycają i bagatelizują stan wody. Natomiast z wodą nie
jest dobrze, wciąŜ pachnie siarkowodorem i chlorem., który niszczy praną w niej odzieŜ,
z czego mogą się cieszyć jedynie sprzedawcy odzieŜy. Twierdzenie, Ŝe chloru w wodzie jest
w normie nie jest przekonujące w sytuacji, gdy w harmonogramie poboru wody do badań
przez sanepid jest podany termin i miejsce poboru tej wody. Wynika z tego, Ŝe wiedząc kiedy
jest pobierana woda do badań moŜna nie dodawać chloru i wyniki są pozytywne. Po to
budowano kosztowną stację uzdatniania by część wody nie przepuszczać przez nią, gdyŜ
filtry nie dają rady jej oczyszczać? Czy to nie jest działanie karalne zwane
niegospodarnością? Na inspekcji stacji budynek i komputeryzacja zostały ocenione wysoko,
natomiast podstawowa działalność stacji czyli oczyszczanie oceniam w skali od 1-10 na 3.
Mieszkańcy teŜ tak sądzą. Woda jest rzeczywiście bardziej niŜ kiedyś oczyszczona z metali,
lecz teŜ bardziej naszpikowana chlorem ze strachu przed skaŜeniem. Społeczeństwo ponosi
koszty materialne i zdrowotne z powodu uŜywania tej wody. Prezes PK na spotkaniu
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wiejskim
w Lenartowiczach tłumaczył, Ŝe musiało być zamontowane urządzenie
wspomagające stacje uzdatniania wody. Gdy stacja była w stanie budowy tłumaczono, Ŝe
trzeba stację dobrze zbadać buduje się tanio i Ŝle rynek o 1 metr powierzchnia poszerzona
muldy to robią.
G. Knappe prezes PK stwierdził, Ŝe na wypowiedzi radnego śychlewiczapo prostu brak
słów!
Radny Kuberka zapytał czy stacja jest warunkowo oddana do uŜytku i jak jest jej maksymalna
siła przepływu?
G. Knappe prezes PK wyjaśnił, Ŝe została zbadana na ponad 200 m3, a w tej chwili jest 70-80
m3, tylko, Ŝe jest zima i nie ma tak duŜego poboru wody.
Radny Kuberka zapytał o przechodzenie wody przez desorber jakie jest jego zadanie? Czy ta
woda nie moŜe przepływać przez stację, z jakich przyczyn?
G. Knappe prezes PK wyjaśnił, Ŝe woda moŜe przepływać przez stację lecz tak jak juŜ nie raz
było tłumaczone, stacja była projektowana na inną wodę ujmowaną z Turska. W momencie
wykonywania projektu skład fizyczny i chemiczny wody był inny, po jego zmianie
musieliśmy zrobić to co jest w dniu dzisiejszym. Takie postępowanie zawsze musi być
zaakceptowane przez inspektora sanitarnego i to zostało zrobione, decyzja została wydana.
My w terminie zadania wykonywaliśmy o czym były informacje na kaŜdej sesji. Dzisiaj
wszystkie te sprawy są zamknięte i woda jest jakości spełniającej wymogi rozporządzenia
ministra zdrowia.
Radny Kuberka zapytał czy nie ma takiej moŜliwości Ŝeby woda przechodziła przez stację?
PoniewaŜ jest to dość dziwne.
G. Knappe prezes PK wyjaśnił, Ŝe nie ma w tym nic dziwnego. Woda nie jest ujmowana
notorycznie o takim samym składzie fizycznym i chemicznym. Będziemy podejmować
działania Ŝeby woda była dobra. JeŜeli skład się zmieni będziemy robić coś innego. Do
kaŜdego takiego procesu będą urządzenia. JeŜeli skład się polepszy to jakieś urządzenie
wyłączymy, a jeŜeli pogorszy to dokupimy następne. To jest Ŝywy organizm, cały czas
pracuje.
Radny Kuberka stwierdził, Ŝe skład chemiczny wody w Lenartowiczach był przecieŜ znany.
Jest to dość dziwne, poniewaŜ mając tak duŜa inwestycję jak ta stacja, to aŜ się prosi aby
wszystko przepływało przez nią. Ewentualnie moŜna by było dostosować na stacji wszystkie
filtry.
G. Knappe prezes PK stwierdził, Ŝe zgadza się, lecz nikt nie sądził, Ŝe zmieni się skład
chemiczny w Tursku, a nie w Lenartowicach, po zmieszaniu tej wody urządzenia nie były tak
wydajne jak są wydajne w tej chwili. Desorbery są zamontowane na stacji uzdatniania wody,
one by sobie poradziły, gdyby nie zmienił się skład wody w Tursku.
Radny Kuberka gdyby przełączono wodę z Lenartowic prosto na stację uzdatniania co takiego
by się stało?
G. Knappe prezes PK stwierdził, Ŝe zwiększyłyby się koszty poniewaŜ woda jeszcze raz
musiałaby przepływać przez wszystkie filtry i desorbery.
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Radny Woźny zapytał prezesa jak się ustosunkowuje do wypowiedzi radnego śychlewicza,
odnośnie przygotowywania wody do analizy?
Radny Kowcuń odnosząc się do wypowiedzi radnego śychlewicza, poprosił Ŝartobliwie
o zgaszenie świateł, w celu sprawdzenia czy radny „nie świeci w ciemności”.
G. Knappe prezes PK stwierdził, Ŝe nie moŜna mówić, iŜ specjalnie przygotowujemy się do
terminów i miejsc , z których są pobierane próbki wody. Te daty i punkty wyznacza sanepid
decyzją, a nie PK. MoŜe i wiemy kiedy to następuje, ale przetrzymanie wody w sieci nie jest
tak oczywiste, poniewaŜ jeŜeli woda dzisiaj wydostanie się z stacji to za godzinę będzie pita
w Kowalewie, nie to będzie dopiero za 4 dni.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe punkt dotyczący informacji o wodzie,
prawdopodobnie będzie jeszcze jedną sesję obowiązywał, a następnie zostanie zdjęty
z porządku obrad. Informację dla zainteresowanych będą udzielane na Komisjach.

Do pkt 10 Interpelacje radnych.
Radny Jędrasiak interpeluje w sprawach:
- czy straŜ miejska ma wpływ pod względem utrzymania czystości na zarządzającego
cmentarzem przy ul. Kaliskiej,
- w jakiej wysokości i na jakich zasadach dofinansowano w roku 2008 z budŜetu Miasta kluby
sportowe łącznie z dotacją na zadania z poŜytku publicznego, w szczególności Stal Pleszew
(Rolbud) oraz Open Basket,
- czy władze samorządowe upowaŜniły księdza proboszcza , aby z ambony wygłosił ocenę
patriotyzmu Pleszewskiej młodzieŜy podczas uroczystości pogrzebowych płk Bociańskiego.
Radny Ptak interpeluje w sprawie:
- drogi dojazdowej do szkoły specjalnej
Radny śychlewicz interpeluje w sprawach:
- otrzymania wykazu na jakich ulicach są zamontowane zawory antyskaŜeniowe,
- ilu przewoźników osobowych obsługujących gminę Pleszew,
- czy dyrekcje szkół gminnych zostały powiadomione o pogrzebie płk Bociańskiego z prośbą
o udział młodzieŜy, a nie tylko pocztów sztandarowych,
- oddawania mieszkań komunalnych i socjalnych dla potrzebujących.
Radna Tymecka interpeluje w sprawach:
- rowu przydroŜnego przy drodze powiatowej w m. Brzezie, przy ul. Stawiszyńskiej,
pomiędzy ul. Osiedlową i ul. Zawidowicką,
- wycięcia gałęzi drzew na ul. Kościelnej przy posesji nr 13.
Radna Tymecka zapytała ponadto czym się róŜni zakres obowiązków sołtysów od
przewodniczących osiedli? PoniewaŜ sołtysi nakazy płatnicze roznoszą samodzielnie, a na
osiedlach robią to pracownicy urzędu lub staŜyści?
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Do pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje.
Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego Ptaka odnośnie drogi dojazdowej do szkoły
specjalnej, oznajmił, Ŝe interpelacja ta zostanie przekazana równieŜ do Starostwa
Powiatowego. Udział w spotkaniu jeŜeli główny pytający i odpowiadający czyli Starostwo i
Przewodniczący Rady zechcą takie zorganizować. Będziemy uczestniczyli i przedstawimy
własne argumenty. Jesteśmy otwarci jeŜeli argumenty drugiej strony będą rzeczowe to
jesteśmy gotowi zmienić swoje stanowisko. Nawiązując do interpelacji radnej Tymeckiej
odnośnie rowu przydroŜnego przy ul. Stawiszyńskiej to ta sprawa równieŜ zostanie
przekazana do Starostwa powiatowego. Natomiast wycinka gałęzi przy ul. Kościelnej będzie
oceniona przy wizji lokalnej. Burmistrz odpowiadając na interpelację radnego śychlewicza
odnośnie zaworów antyskaŜeniowych, wyjaśnił, Ŝe zawory nie są przy ulicach tylko przy
posesjach, ale informacja ta będzie przekazana. Jest ich ponad 3tys. Co do kwestii mieszkań
komunalnych to wystarczy przeczytać gazety, poniewaŜ ostatnio oddano do uŜytku blok z 24
mieszkaniami, 7 garaŜmi. W tym roku jest planowana kolejna budowa 2 bloków, z
przeznaczeniem jeden na wynajem, a drugi na odsprzedaŜ. Sprawa przewoźników wygląda
tak, Ŝe wszystkie przetargi na obsługę szkół musiał być ze względu na ustawę o
zamówieniach publicznych ogłaszane właśnie w formie przetargu. Odnośnie komunikacji
przejazdowej czy teŜ innych miast równieŜ posiadamy informacje poniewaŜ przed
wystąpieniem muszą one mieć opinię MiG, które są przygotowywane i wysyłane. Dokładana
odpowiedz na tą interpelacje zostanie udzielona pisemnie, jak i równieŜ na interpelacje
radnego Jędrasiaka odnoszącą się do klubów sportowych. Natomiast kwestia zachowania
porządku na cmentarzu przy ul. Kaliskiej nie jest to zakresem obowiązków straŜy miejskiej,
nie mamy moŜliwości kontrolowania obiektów tego typu. Odpowiedz na pozostałe
interpelacje zostanie udzielona pisemnie.

Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe nie moŜna mówić, Ŝe nie mamy dostępu poniewaŜ to naleŜy do
kościoła. Mamy regulamin czystości, a cmentarz znajduje się na terenie Miasta Pleszew.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe regulamin mówi, iŜ: śmieci w określonym zakresie, w określonych
pojemnikach przez odpowiedni sprzęt muszą być wywoŜone, a to jest realizowane
Radny Borkowski nawiązując się do interpelacji odnoszącej się do pogrzebu płk
Bociańskiego, oznajmił, Ŝe składa podziękowania dyrektorom szkół, którzy zmobilizowali
młodzieŜ dobrowolnie do uczestnictwa w tej uroczystości co moŜna było zobaczyć w
kondukcie Ŝałobnym. PoniewaŜ młodzieŜy było bardzo duŜo! NaleŜy zapytać ile osób było z
powiatu i ilu było radnych MiG?
Radny Nawrocki oznajmił, Ŝe na interpelacje odpowiada burmistrz, ale naleŜy stwierdzić, iŜ
radny śychlewicz chyba nie czyta materiałów sesyjnych. PoniewaŜ w temacie dotyczącym
oświaty po likwidacji szkół są przedstawione wszystkie firmy obsługujące dowóz dzieci do
szkół. Jak moŜna składać interpelację w sprawie, która była dzisiaj omawiana? Natomiast
nawiązując do udziału młodzieŜy w pogrzebie płk Bociańskiego to ZSP nr 3 była nawet
oznakowana logiem szkoły, więc jak to jest moŜliwe, Ŝe wszyscy tej młodzieŜy nie widzieli?
Radny Jędrasiak czy władze samorządowe upowaŜniły księdza proboszcza , aby z ambony
wygłosił ocenę patriotyzmu Pleszewskiej młodzieŜy? JeŜeli nie to jakim prawem zajmuje głos
w takiej sprawie? Minęły czasy, gdzie przed pochodami sprawdzano obecność i od tego
zaleŜała ocena na świadectwie. Okres komuny jak i średniowiecza juŜ teŜ dawno się
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zakończył. MłodzieŜ Pleszewska sama wie gdzie i kiedy ma być i nie musi wysłuchiwać
komentarzy księŜy, którzy zapomnieli o konkordacie, zapomnieli równieŜ od czego jest
kościół i ambona. PróŜno oczekiwać, Ŝe młodzieŜ doczeka się od tak dostojnej osoby słowa
„przepraszam”, ale naleŜy powiedzieć otwarcie, Ŝe pleszewska młodzieŜ zdała egzamin
z patriotyzmu, a ksiądz kanonik powinien się zająć raczej bałaganem na cmentarzu.

Do pkt 12 Sprawy róŜne.

Przewodniczący Rady oznajmił, ze dwóch radnych nie złoŜyło podpisu na liście obecności.
Następnie przedstawił informację dotycząca utworzenia z dniem 10 lutego 2009 r. nowego
klubu o nazwie „Razem z PO” i tym samym rozwiązania klubu „Razem dla Pleszewa”.
W skład nowego klubu wchodzą: B. Kaczmarek – Przewodniczący Klubu, T. śychlewicz,
P. Jędrasiak, M. Sitnicki, T. Kuberka. Przewodniczący podziękował radnemu śychlewiczowi
za współpracę, obecność na posiedzeniach przewodniczących klubów, na których starano się
wspólnie wypracować róŜne stanowiska. przewodniczący klubów ustalili ponadto, Ŝe radny
śychlewicz będzie jeszcze uczestniczył w jednym posiedzeniu, które będzie jego oficjalnym
poŜegnaniem. ZłoŜył równieŜ gratulacje radnemu Kaczmarkowi, który objął funkcję
przewodniczącego nowo powstałego klubu.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe mówi się o słabym uczestnictwie radnych w róŜnego
rodzaju uroczystościach, chociaŜby takich jak niedawne otwarcie nowego osiedla
w Pleszewie. Tylko, Ŝe radna Ŝadnej informacji o tej uroczystości nie otrzymała, a chętnie
wzięłaby w niej udział. Dlatego składa prośbę, aby takie informacje na przyszłość były
przekazywane drogą mailową. Ponadto prosi równieŜ o udostępniane wszystkich informacji
dotyczących pracy Rady, które otrzymują przewodniczący klubów były równieŜ
przekazywane.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe jest ustalone, iŜ w Biurze Rady takie kroki nie są
czynione. Przewodniczący klubów przyjęli na siebie ten obowiązek poniewaŜ dostają za to
dodatek pienięŜny i mają utrzymywać kontakty ze swoimi klubami. Uzgodniono tylko, Ŝe do
tych radnych, którzy nie załoŜyli własnych klubów są przesyłane niektóre informacje tj. do
radnej KałuŜnej, radnego Hasińskiego i Kaczmarka.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe nie ocenia pracy przewodniczącego własnego klubu,
prosi tylko o przekazywanie wszystkich informacji drogą mailową.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, Ŝe nie ma takiej moŜliwości, poniewaŜ w Biurze Rady
Powiatu są dwie osoby zatrudnione oraz trzecia do pomocy, natomiast w naszym gminnym
Biurze Rady jest tylko 1 osoba. Dlatego tak długo dopóki oficjalnie nie będzie ustalone, Ŝe
drogą elektroniczną pracujemy i nie zostaną zakupione wszystkim radnym laptopy z
dodatkowym przeszkoleniem w sprzęcie i programach na jakich mają pracować, nic w tym
kierunku nie będzie czynione.
Radna Korzeniewska stwierdziła, Ŝe zakup laptopów nie jest potrzebny, wszyscy posiadamy
komputery w domu, wystarczy informacja na maila.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe niestety nie jest tak, Ŝe wszyscy radni posiadają
komputery w domu.
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Radna Korzeniewska zapytała, czy to oznacza, Ŝe jedynym sposobem uzyskania informacji
jest wyegzekwowanie ich od Przewodniczącego Klubu?
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jest moŜliwość równieŜ od wiceprzewodniczącego
Klaka, który równieŜ jest członkiem klubu radnej i dodatkowo uczestniczy w posiedzeniach
przewodniczących klubów.
Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, Ŝe pragnie uspokoić radnego Suskę, poniewaŜ burmistrz
juŜ zadeklarował, iŜ likwidacji szkoły nie będzie. Ponadto partia wiceprzewodniczącego
podjęła uchwałę zabraniającą głosowania za likwidacją szkół, jak równieŜ głosowania za
prywatyzacją szpitali. Na korytarzu padła pogłoska, Ŝe wiceprzewodniczący poruszył ten
temat poniewaŜ jest zainteresowany kupnem tego pałacu, więc radny Suska w tej kadencji nie
musi się obawiać o nic, poniewaŜ juŜ zapewniono, Ŝe likwidacji nie będzie, ale natomiast w
przyszłej kadencji juŜ będzie miał moŜliwość radny głosowania za jej likwidacją, poniewaŜ
wymusi to juŜ sama ekonomia. Chyba, Ŝe nastąpi sytuacja jaka miała przy głosowaniu nad
likwidacją poprzednich szkół wiejskich.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe wiceprzewodniczący ukrył część wypowiedzi, które
padły na korytarzu, poniewaŜ mówiono, Ŝe jednak dwóch radnych jest zainteresowanych
zakupem pałacu w Kuczkowie.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, Ŝe radny Suska moŜe być spokojny poniewaŜ, gdy juŜ
wiceprzewodniczący z radnym Jędrasiakiem wykupią pałac to nie utraci on biura, które
zajmuje, otrzyma je doŜywotnio w uŜytkowanie.
Radny Suska stwierdził, Ŝe słowa te nie są przekonujące i wiceprzewodniczący nie ma na nic
podstaw, poniewaŜ trzeba być człowiekiem z kasą, Ŝeby móc tak mówić.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe radny nie czytał jeszcze aktualnego oświadczenia
majątkowego, które wiceprzewodniczący Klak jako pierwszy złoŜył juŜ w Biurze Rady.
Radny Sitnicki stwierdził, Ŝe zaczyna robić się kabaret z tej części sesji.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe w tym momencie są poruszane sprawy róŜne, skoro w
waŜnych tematach głównych robiono sobie kabaret to dlaczego nie w sprawach róŜnych?
Radny Sitnicki odnosząc się do wypowiedzi radnej Korzeniewskiej oznajmił, Ŝe popiera jej
stanowisko dotyczące przesyłania informacji mailem i nie rozumie skąd u przewodniczącego
taki opór w tej sprawie.
Radna Tymecka poprosiła o odpowiedz na wcześniej zadane pytanie, które dotyczyło
sołtysów i przewodniczących osiedli.
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe burmistrz przekazał, iŜ wszystkie odpowiedzi na pozostałe
interpelacje zostaną udzielone na pisemnie. Burmistrz nie słucha co było mówione
Radny śychlewicz oznajmił, Ŝe moŜe pisać własne interpelacje o wiele dłuŜsze, a nie
w formie skróconej, jeŜeli burmistrz udaje, Ŝe ich nie rozumie chodzi tu o zawory
antyskaŜeniowe. Nie jest wysłuchiwane poniewaŜ chodzi o mieszkania tanie komunalne
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i socjalne. Natomiast co do przewoźników pytanie dotyczyło analizy tych przewozów.
Odnośnie młodzieŜy to radny pytał tylko o sposób zawiadomienia, poniewaŜ udział
młodzieŜy radny widział.
Radny Nawrocki stwierdził, Ŝe wszystko jest w stanie zrozumieć, gdyŜ moŜe być brak
przepływu informacji, ale skąd radny ma wiedzieć w momencie gdy dostaje zaproszenie na
jakąś uroczystość na swoje nazwisko, Ŝe ma o niej powiadomić radnych? JeŜeli byłaby
informacja z dopiskiem dla przewodniczącego klubu, Ŝe ma powiadomić radnych to by było
całkiem zrozumiałe. Mamy tu chociaŜby harmonogramy spotkań wiejskich gdzie pisze
wytłuszczonym drukiem „zmiana terminu zebrań” i gdzie tu jest jakieś jedno zdanie,
Ŝe mamy poinformować radnych?
Przewodniczący Rady oznajmił, Ŝe na posiedzeniu przewodniczących rady wszystkie zasady
zostały ustalane z uwagi na fakt, Ŝe te informacje nie są przygotowywane przez biuro rady
tylko Urząd, proszę wybrać odpowiedniego adresata tych uwag.
Radny Jędrasiak stwierdził, Ŝe nie jest przeciwnikiem tego aby młodzieŜ ukierunkowywać.
NaleŜy ją wychowywać w duchu patriotycznym, ale od tego nie jest kościół. Przede
wszystkim takim tonem jeszcze się nikogo niczego nie nauczyło, moŜna jedynie odepchnąć
od siebie młodzieŜ.
Przewodniczący Rady złoŜył podziękowania za udział w sesji wszystkim radnym i obecnym
gościom. Następnie po wyczerpaniu porządku obrad zamknął XXV Sesję RM.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady:

Paulina Mielcarek

Mieczysław Kołtuniewski
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