Protokół nr XXXVII/2010
z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2010r.
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 1200 , a zakończono o godz. 1630.

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

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

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

Otwarcia XXXVII Sesji dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Kołtuniewski, który
stwierdził, że na 21 radnych obecnych jest 20 radnych (nie ma radnego Kowcunia) czyli Rada
jest władna do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych.
Wiceprzewodniczący Klak złożył formalny wniosek w imieniu swojego klubu o zdjęcie
z porządku obrad pkt. 8 g tj. uchwały w sprawie nadania nazwy Ronda w Pleszewie. Jest to
pierwsze rondo, które zostało wybudowane na terenie miasta, z tego co usłyszeliśmy na
poszczególnych komisjach – Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej temat ten wywołał
szereg kontrowersji. W związku z tym zadał pytanie Burmistrzowi: czy propozycja nazwy
ronda była konsultowana z mieszkańcami, różnymi środowiskami, poszczególnymi grupami
społecznymi? Chociażby z przewodniczącymi osiedli, czy aprobują nazwę im. Stanisława
Mikołajczyka? Wprawdzie jest to wybitny działacz ludowy ale myślę, że kandydat do tej
nazwy powinien być wyłoniony przez szersze grono społeczeństwa pleszewskiego, a nie tylko
przez jedną osobę. Jest to działacz ludowy, a wiadomo, że w naszym powiecie rządzi obóz
ludowców. Nic nie stoi na przeszkodzie, że niebawem będziemy współfinansować budowę
ronda i to w tym roku. Może państwo jeszcze o tym nie wiecie, ale to wynika z materiałów
zarządu powiatu, będzie budowane rondo przy udziale środków Miasta i Gminy Pleszew
i powiatu na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego z ulicą Targową. Tak postanowił
zarząd powiatu na posiedzeniu 23 czerwca 2010 r. czyli w dniu wczorajszym. W związku z
tym wiceprzewodniczący wniósł o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i skonsultowania
kwestii nazwy ronda z poszczególnymi grupami społecznymi.
Radny Kaczmarek stwierdził, że ma dokładnie takie samo zdanie na ten temat jak
przedmówca. Również w imieniu swojego klubu prosi o zdjęcie tej uchwały z porządku
obrad. Uzasadnił to tym, że jest to pierwsze rondo w Pleszewie i uważa, że w sprawie jego
nazwy powinno się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami. Może powinny być
zorganizowane jakieś konkursy – nazwiska najczęściej powtarzające się trafiły by na sesję, a
Rada Miejska wybrałaby z pośród tych propozycji jedną. Dziwne jest to, że radni dowiadują
się z gazety, iż radny Wajsnis spotkał się z Burmistrzem Adamkiem i ustalili nazwę nowego
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ronda. Z tego co radny wie Burmistrz wysłał już dokumenty do Zarządu Dróg z zapytaniem o
opinię w tej sprawie. Nikt nie ma nic przeciwko panu Mikołajczakowi, ale nie może być tak,
że w ten sposób ustala się nazwy ulic czy rond. Dlatego radny wniósł o zdjęcie z porządku
obrad tego punktu.
Radny Kuberka wyraził opinię, że Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z osobami
przygotowującymi porządek obrad sesji chcą przejść do Księgi Rekordów Guinessa. Jego
zdaniem porządek sesji jest zbyt przeładowany. Radni aby zająć się całością spraw zawartych
w tym porządku nie mają czasu na zastanowienie się nad poszczególnymi projektami uchwał.
Wyraził też pogląd, że koalicja nie zastanawia się nad uchwałami tylko podnosi ręce i słucha
burmistrza, a jeżeli ktoś chce pomyśleć nad punktami obrad to nie ma na to czasu.
Przewodniczący Rady wyraził ubolewanie, iż na komisjach radni nie zgłaszali takich uwag.
Ponadto Przewodniczący Klubów wiedzieli jaki jest porządek obrad i mogli reagować. Przed
ustaleniem porządku obrad Przewodniczący był na urlopie, poza Pleszewem. Pan radny
Kaczmarek akceptował taki porządek obrad. Co prawda dwa czy trzy tematy zostały dodane,
w związku z tym zaproponowano Panu Burmistrzowi, że jeśli sesja będzie się przedłużać
przerwiemy ją i dokończymy w przyszłym tygodniu. Porządek obrad jest tak skonstruowany,
iż jest to możliwe do wykonania.
Radny Kaczmarek stwierdził, że prosił o to aby rozłożyć tą sesję na dwa dni. Połowa z tych
uchwał nie była w porządku obrad, który wówczas omawiano.
Burmistrz zawnioskował o odrzucenie wniosków Wiceprzewodniczącego Klaka i Radnego
Kaczmarka w sprawie zdjęcia z porządku obrad uchwały o nadaniu nazwy ronda. Nie dawno
była nadawana nazwa ulicy Niepodległości i wówczas nie było żadnych kontrowersji, nikt nie
zgłaszał tego typu pretensji ani potrzeby konsultacji. Rondo na skrzyżowaniu dwóch dróg
krajowych, powinno nosić imię wielkiego Polaka. To zaproponowane nazwisko jest bardzo
dobre. Nie jest to propozycja prywatna burmistrza ani radnego Wajsnisa, ale szeregów PSL-u.
Za chwilę będzie budowane nowe rondo i będzie można nazwać to rondo jakąkolwiek inną
nazwą. Natomiast przy skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych gdzie znaczna część pojazdów
nie będzie wjeżdżała do Pleszewa, będzie okazja zobaczyć jak nazywa się to rondo a potem
możliwość sprawdzenia w Internecie kim był ten człowiek. W związku z tym burmistrz
zawnioskował o nie zdejmowanie tego punktu z porządku obrad.
Radny Kuberka stwierdził, że to co Burmistrz mówił o konsultacji w szeregach PSL jest co
najmniej śmieszne, gdyż szeregi PSL-u nie są liczne. Mówimy o PSL-u Pleszewskim.
Dlaczego nie skonsultowano tego z PO, lewicą, PiS i z innymi partiami? To co Burmistrz
zrobił jest arogancją władzy!
Radny Nawrocki złożył w imieniu Komisji Bezpieczeństwa następującą propozycję: aby sesję
zakończyć o godzinie 17, po przeanalizowaniu tylu punktów obrad ile Rada zdąży omówić, a
pozostałą część porządku obrad poprowadzić w inny wyznaczony przez Przewodniczącego
termin.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeśli zajdzie taka potrzeba to przerwa w obradach
będzie zarządzona.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek wiceprzewodniczącego Klaka oraz
radnego Kaczmarka o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 10 głosach za, 10 przeciw odrzuciła wniosek
wiceprzewodniczącego Klaka o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie można zdjąć tego punktu z porządku obrad.
Zaproponował, że kwestia ta zostanie poruszona w momencie omawiania tego punktu.

Porządek XXXVII Sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr XXXV/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. i Nr XXXVI/2010
z dnia 27 maja 2010 r.
4. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
5. Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i bezpieczeństwo pożarowe w Mieście
i Gminie Pleszew.
6. Układ komunikacyjny i organizacja ruchu drogowego w Pleszewie – kontynuacja.
7. Postanowienie w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta
i Gminy Pleszew”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie wydatków majątkowych,
b. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,
c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizacje zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu
pleszewskiego”,
e. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 r.,
f. zmiany uchwały Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2010,
g. zmiany uchwały Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2010 rok,
h. zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,
i. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury
w Pleszewie za 2009 r.,
j. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego
w Pleszewie za 2009 r.,
k. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Pleszew za 2009 r.
l. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Bógwidze,

3

m. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Bronów,
n. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Brzezie,
o. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra
Nadzieja,
p. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Suchorzew,
q. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Taczanów Drugi,
r. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zawidowice,
s. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
t. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku
budżetowego,
u. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,
v. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja
2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
w. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
i Gminy Pleszew,
x. zmiany uchwały Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przejęcia działki nr 179/13 położonej
w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod
budowę wiejskiego boiska sportowego,
y. nadania nazwy ronda w Pleszewie,
z. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań
w Pleszewie,
aa. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa.
9. Informacja o stanie realizacji kompleksu sportowego.
10. Interpelacje radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Sprawy różne.

Do pkt 3 Przyjęcie protokołów nr XXXV/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. i nr
XXXVI/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła protokół nr XXXV/2010 z dnia 28 kwietnia 2010
r.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła protokół nr XXXVI/2010 z dnia 27 maja 2010 r.
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Do pkt 4 Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
Rada Miejska jednogłośnie (20za) przyjęła Informację Burmistrza o wydanych zarządzeniach
i ich realizacji.

Do pkt 5 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i bezpieczeństwo pożarowe
w Mieście i Gminie Pleszew.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada wysłuchała Prezesa Zarządu MiejskoGminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, który omówi temat działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Czesław Skowroński poinformował, że radni otrzymali materiał dotyczący OSP. W tym
temacie w pierwszej kolejności powinien wypowiedzieć się obecny na Sali obrad Komendant
Powiatowej Straży Pożarnej. Następnie stwierdził, że współpraca OSP z państwową strażą
pożarną jest na co dzień bardzo ścisła. Zaproponował aby Komendant Jarus opowiedział w
kilku zdaniach o tej współpracy, kolejno Naczelnicy poszczególnych OSP odpowiedzą na
pytania radnych.
J. Jarus Komendant Powiatowej Straży Pożarnej na wstępie swojej wypowiedzi podziękował
Ochotniczym Strażom Pożarnym za wkład pracy jaki ponoszą na rzecz ochrony
przeciwpożarowej. W Mieście i Gminie Pleszew ponad 50% wszystkich interwencji straży
pożarnej są to interwencje Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku zanotowaliśmy duży
wzrost zdarzeń w budynkach mieszkalnych. W tych działaniach jednostki OSP też
uczestniczą, ich pomoc przyczynia się do skuteczności tych działań. Oprócz działań
związanych z pożarami OSP biorą udział w usuwaniu skutków wypadków samochodowych,
jak również w innych zdarzeniach tzn. w pomocy przy usuwaniu skutków anomalii
pogodowych. Również w tych działaniach udział OSP jest duży. Komendant stwierdził, że
wyszkolenie, które prezentują Ochotnicze Straże Pożarne jest bardzo wysokie. Kładziemy
duży nacisk na to aby jednostki, które z nami współdziałają były dobrze wyszkolone.
Organizujemy kursy dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Jednocześnie staramy się podnosić poziom wyszkolenia poprzez ćwiczenia w których
uczestniczą jednostki OSP- w szczególności jednostka OSP Kowalew, która jest włączona do
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jak i te jednostki które posiadają samochody z
wodą, chodzi tu szczególnie o jednostkę z Pleszewa. Następnie oznajmił, że po przeczytaniu
materiału dotyczącego OSP nasuwają się wnioski, iż należy zastanowić się nad wymianą
sprzętu w OSP. Mamy tu na myśli wymianę samochodów, w szczególności dla OSP
Kowalew i OSP Pleszew. Ideałem było by posiadanie sprzętu do wyrabiania piany – takie
urządzenie w powiecie jest tylko jedno – w akcjach, które przeprowadzaliśmy i w tym roku
i w latach poprzednich bardzo dobrze się sprawdzało.
Radny Żychlewicz wyraził wątpliwość czy dobrym rozwiązaniem jest to, że strażakom
ochotnikom płaci się tylko za akcję pożarową. Z tego tytułu ilość pożarów się zwiększa –
żeby było co gasić i kasować. Radny zaproponował stałe, miesięczne wynagrodzenie
adekwatne do kwot wypłacanych obecnie. Następnie podkreślił, że nie chce generalizować i
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że bardzo ceni ofiarność strażaków, ale uważa że czarne owce są w każdej grupie społecznej.
Radny ma na myśli zdarzenia opisywane przez prasę. Ponadto zaproponował aby oddać
odpowiednie pomieszczenie na cenne strażackie zbiory wręcz unikalne w regionie. Jak wiemy
ta sprawa ciągnie się bardzo długo, latami. Szkoda aby tak wspaniałe okazy nie były
udostępnione.
Radny Chołody wyraził oburzenie wypowiedzią radnego Żychlewicza, jakoby strażacy byli
sprawcami podpaleń ze względów finansowych. Jego zdaniem jest to absurd! Zaproponował
aby komendanci straży przygotowali spis potrzebnego sprzętu strażackiego i jego koszt.
Miasto musiałoby przygotować plan wspomagania straży jeśli chodzi o sprzęt. Nawiązując do
wypowiedzi w sprawie muzeum pożarnictwa odpowiedział, że takie prace są czynione.
Muzeum ma powstać w budynku po PKP w Pleszewie. Były propozycje umieszczenia tego
muzeum w innych budynkach – znajdujących się poza Pleszewem. Jednak uznano, że
lokalizacja muzeum w Pleszewie zagwarantuje większą liczbę zwiedzających. Dzisiaj są
regulowane kwestie własnościowe. Miasto nie jest w stanie wybudować nowego budynku,
musimy poczekać na ten po PKP. Nie bez znaczenia jest też fakt, że są to budynki o wartości
historycznej.
Radny Grobys stwierdził, że straż pożarna służy wszystkim mieszkańcom, bez względu na
porę dnia i nocy. Strażacy są zawsze na miejscu i swoje obowiązki wypełniają w sposób
wzorowy. Dlatego trud strażaków należy doceniać, ale aby oni mogli swoje zadania wypełnić
to my mieszkańcy gminy również jesteśmy zobowiązani do dbania o swoje własne
bezpieczeństwo. Radny ma tu na myśli szczególnie dojazd do budynków kilku
kondygnacyjnych na osiedlach mieszkaniowych. Proszę zwrócić uwagę, jak już kilkakrotnie
mówiono na sesjach, że w przypadku jakiegoś zdarzenia samochód specjalistyczny z
wysięgnikiem może nie podjechać do budynku przez dłuższy czas z powodu zablokowania
drogi dojazdu przez samochody. Całe szczęście, że u nas w ostatnim czasie nie było takiego
zdarzenia, ale w przypadku pożaru każda minuta jest droga. Dlatego trzeba się zastanowić co
my wszyscy możemy zrobić na osiedlach, na wioskach aby uniknąć takiej sytuacji. Starajmy
się zwracać uwagę na takie sytuacje i pomagać strażakom. Nie zastawiać dróg dojazdowych
do budynków. Przecież strażacy nie będą chodzić i prosić się aby nie parkować. Oni
sprawdzają zabezpieczenia przeciwpożarowe na wioskach, tłumaczą rolnikom i mieszkańcom
jak mają się ustrzec przed pożarem, ale my musimy też im pomóc. Dlatego radny prosi aby w
jakiś sposób, może poprzez prasę przy tej okazji, zaapelować o to aby każdy dbał o nasze
wspólne bezpieczeństwo. Trzeba pamiętać o tym, że zdarzenia takie jak pożar czy powódź
trudno przewidzieć.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zaangażowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w
ochronę bezpieczeństwa jest ogromne. Podkreślił, że mimo iż pracują na starym sprzęcie,
starych samochodach to jednak bardzo szybko zgłaszają się do pożarów. Oddają się tym
działaniom, poświęcają swój prywatny czas. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych
wykazują ogromne społeczne zaangażowanie, za to należy im się duże uznanie i szczególne
podziękowanie. Działalność OSP to nie tylko udział w akcjach ratunkowych, ale i
wychowywanie dzieci i młodzieży, ćwiczenia w sportach pożarniczych, uczestnictwo w
olimpiadach, a co za tym idzie rozsławianie i promowanie naszego miasta. Przewodniczący
jeszcze raz podziękował członkom OSP za to wszystko i życzył im żeby ta Rada a może i
następna, zauważyła potrzeby OSP i znalazła środki na ich realizację.
Burmistrz również serdecznie podziękował strażakom za pracę. Zwrócił uwagę na to, że są
oni nie tylko w sferze ochrony przeciwpożarowej liderami w swoich miejscowościach, ale

6

również w sferze życia kulturalnego, społecznego, gospodarczego czy sportowego. To
właśnie oni nadają ton. Wyraził zadowolenie z tego się, że mamy ludzi ofiarnych, którzy chcą
działać na rzecz swojego środowiska. Tegoroczna powódź akurat Miasto i Gminę Pleszew w
bardzo niewielkim stopniu dotknęła, ale tam gdzie zaistniała taka potrzeba strażacy byli
natychmiast. Tak było chociażby w miejscowości Rokutów. Burmistrz poinformował
również, że w budżecie miasta od jakiegoś czasu są znaczne środki finansowe na strażnice.
Niedawno oddano do użytku strażnice w Kowalewie, w tym roku w Sowinie Błotnej, remont
Grodziska. Na tej sesji będzie przyjęta uchwała o odnowie Zawidowic, więc będzie
możliwość wyposażenia kolejnej wsi. Burmistrz przyznał, że oczekiwania są znacznie
większe i one są zasadne. Natomiast my musimy zdecydować co w poszczególnych latach
będziemy robić. Musimy przygotować plan inwestycji. Musimy zdecydować czy ważniejsze
są remonty strażnic, czy zakup koniecznego sprzętu. Musi to być rozsądna ocena i decyzja
samych strażaków, bo to oni muszą się na ten temat wypowiedzieć. Burmistrz wyraził
przekonanie, że przygotowanie tego planu spowoduje, iż co roku środki na inwestycje w
pożarnictwo będą w budżecie.
Radny Nawrocki także podziękował strażakom za udział w akcjach ratowniczych, których
jednak jest bardzo mało w stosunku do całej działalności straży pożarnej. Jedna trzecia akcji
to są akcje pożarnicze, a reszta są to akacje innego typu. Radny zwrócił uwagę, iż z
materiałów dostarczonych radnym, wynika, że jedną z najbardziej dyspozycyjnych jednostek
jest jednostka w Pleszewie. Wyraził stanowisko, że największą bolączką tej jednostki jest jej
usytuowanie. Ta strażnica nie ma bezpośredniego wyjazdu na drogę i to może powodować, że
strażacy nie będą mogli wyjechać na miejsce zdarzenia. Może się tak zdarzyć, że będą
zastawieni samochodami. I wtedy może dojść do tragedii. Musimy jako Rada zrobić
wszystko, aby znaleźć inne usytuowanie dla OSP w Pleszewie. Żeby było to w centrum
Miasta, ale z bezpośrednim albo jak najbliższym wyjazdem na drogę publiczną.
J. Jarus Komendant Powiatowej Straży Pożarnej odniósł się do wypowiedzi dotyczących
udziału strażaków w podpaleniach. Stwierdził, że nie jest mu znany żaden przypadek aby
wobec strażaka było prowadzonej postępowanie w sprawie podpalenia. W kwestii dróg
pożarowych poinformował, iż zostały wydane stosowne decyzje administracyjne, które miały
spowodować przejezdność dróg pożarowych. Niestety nie zawsze ta forma oddziaływania
wystarcza, prawo jest jakie jest, a możemy działać tylko w jego ramach. Będziemy
egzekwować nasze decyzje.
J. Bandosz V-ce Prezes OSP stwierdził, że jest zbulwersowany wystąpieniem radnego
Żychlewicza. Działamy w takim społeczeństwie, oczywiście są ludzie i ludziska. Można
przeczytać w prasie, że gdzieś tam strażacy podpalają – lecz jest nam z tego tytułu bardzo
przykro i smutno. Następnie przypomniał radnemu jako działaczowi sławnego Bractwa
Kurkowego, iż prasa donosiła o strzelaniu przez członków tego bractwa do wizerunku
Papieża Jana Pawła II.
Radna Tymecka w swoim imieniu i w imieniu społeczeństwa wiejskiego podziękowała
strażakom za ich pracę. Osoby działające w Ochotniczych Strażach Pożarnych poświęcają
bardzo dużo czasu po to aby wyszkolić się do tej działalności. Radna podziękowała również
straży miejskiej.

Radni nie wnieśli więcej uwag do materiału.
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Do pkt 6 Układ komunikacyjny i organizacja ruchu drogowego w Pleszewie –
kontynuacja.
Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro już wszyscy chętni wypowiedzieli się na temat
OSP, to Rada przechodzi do omówienia kolejnego punktu obrad: układ komunikacyjny,
organizacja ruchu drogowego komunikacji w Pleszewie. Temat ten był omawiany na Sesji
rady w dniu 11 lutego, następnie odbyło się spotkanie w małej grupie dotyczące spraw
komunikacji w mieście. Sprawa została nierozstrzygnięta i temat nie zakończony. Trzeba tą
sprawę zakończyć, są w tej sprawie pytania do Pana Burmistrza czy coś nowego w tej sprawie
wiadomo. Przewodniczący zapytał również Starostę Pleszewskiego czy ma w tej sprawie coś
do powiedzenia. Proszę Radnych o zadawanie pytań.
Radny Marcin Sitnicki zapytał co stało się z pomysłem zwołania zespołu, który miał
wypracować jakaś koncepcję odnośnie komunikacji? Taki zespół nie został powołany. Radny
zadał pytanie czy Przewodniczący zrezygnował z tego pomysłu, a jeśli tak to dlaczego?
Przewodniczący Rady odpowiedział, że ten zespół miał być powołany przez Burmistrza wraz
z Panem Starostą. Spotkanie w tej sprawie miało miejsce. Kolejno Zarząd Dróg Powiatowych
oraz Wydział Gospodarki Komunalnej miały wypracować ewentualne dodatkowe materiały.
Niestety Przewodniczący w tym temacie nie jest w stanie więcej powiedzieć.
Radny Sitnicki oznajmił, że chętnie uczestniczyłby w tym spotkaniu, a tymczasem radnych
nie powiadomiono o nim.
Przewodniczący Rady podpierając się protokółem z Sesji Rady z dnia 11 lutego 2010 r.
odpowiedział, że na Sesji w tym dniu padła informacja, że spotkanie odbędzie się w dniu 18
lutego, radni wszystko zaakceptowali. O tym spotkaniu byli ponownie informowani
Przewodniczący Klubów. Spotkanie się odbyło, ale temat jest nadal nie zakończony i stąd
dalej jest w porządku obrad.
Starosta Pleszewski oznajmił, że z tego co sobie przypominam w spotkaniu o którym mowa
brali udział urzędnicy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy z właściwych
komórek. Na tym spotkaniu radnych raczej nie było. Starosta stwierdził, iż żeby rozmawiać o
zmianie organizacji ruchu to muszą być jakieś propozycje. Od czegoś trzeba wyjść, co
chcemy zmienić itd. Powodem rozdrażnienia wszystkich może być przebudowa drogi
krajowej, która powoduje duże utrudnienia. Jednak takie roboty na drogach powinny cieszyć,
gdyż to jest po to aby potem było lepiej. Sprawa jest otwarta i możemy w dalszym ciągu
dyskutować tylko muszą być konkretne propozycje. Jest pewien system opracowany. Jeśli jest
jakaś próba zmiany to musi być przedłożony materiał i z wszystkimi podmiotami, które w tej
sprawie decyzje podejmują przedyskutowany. Jeżeli Przewodniczący Rady czy też Burmistrz
wyznaczą termin kolejnego spotkania to Powiat i Zarząd Dróg Powiatowych jest otwarty na
propozycje, które mają usprawnić układ komunikacyjny w Pleszewie.
Radny Sitnicki odniósł się do materiałów, które zostały przedłożone radnym. Materiały
zawierają zdanie: „wskazane jest wykonanie następujących inwestycji – budowa drogi
łączącej ulicę Błotną z ulicą Nową i budowa nowej drogi łączącej ulicę Pomorską z ulicą
Marszewską”. To że wskazana jest budowa tych dróg jest sprawą oczywistą ponieważ plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie tych dróg. Radny zadał pytanie co w
tej sprawie się robi, na jakim etapie są działania Burmistrza żeby te drogi powstały? Druga
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kwestia dotyczy planowanego połączenia ulicy Sienkiewicza z ulicą Ogrodową, czy są już
podjęte działania w tym kierunku żeby wykonać te połączenia? Na koniec powracające
pytanie do burmistrza - czy ulica Wyspiańskiego będzie dwukierunkową ulicą czy
jednokierunkową, jeżeli wybudujemy połączenie Sienkiewicza z Ogrodową?
Starosta Pleszewski wyraził nadzieję, że propozycje współfinansowania przez Radę Miejską
zostaną przyjęte. Po za tym Starosta powiedział, że w ciągu ulic Malińska – Targowa –
Kazimierza Wielkiego planowane jest pobudowanie ronda. Starosta sądzi, że to rondo w tym
roku powstanie. Kolejne rondo powstanie u zbiegu ulic Bogusza, Słowackiego i Targowej w
pobliżu Komendy Straży Pożarnej. Ostatnie, które było również postulowane, ale ono wiąże
się z pewną inwestycją realizowaną przy ulicy Lipowej, mianowicie rondo przy Restauracji
Baks –jest to również niebezpieczne skrzyżowanie. Niewątpliwie budowa rond spowolni
ruch, spowoduje spadek kolizji. Tak to widzi Powiat i takie inwestycje chcielibyśmy
zrealizować w następnych latach, a w tym roku jak już była mowa rondo na MalińskiejKazimierza Wielkiego- Targowej.
Radny Nawrocki stwierdził, że nie może się do końca zgodzić z Panem Starostą. Jego
zdaniem rondo na ulicy Kazimierza Wielkiego – Targowa – Malińska jest nie potrzebne,
ponieważ to skrzyżowanie jest w miarę bezpieczne. Natomiast potrzebne by było rondo przy
zbiegu ulic Sienkiewicza – Podgórna – Wojska Polskiego – Malińska. To rondo usprawniło
by ruch drogowy w mieście, gdyż na ulicy Targowej nie jest tak tragicznie i można spokojnie
przejechać. Natomiast wyjazd z Malińskiej na Wojska Polskiego jest bardzo trudny i trzeba
wymuszać pierwszeństwo aby w ogóle wyjechać. Radny prosi aby decydenci wzięli tę
propozycję pod rozwagę.
Wiceprzewodniczacy Wajsnis potwierdził to co mówił radny Nawrocki na temat wyjazdu
Sienkiewicza – Podgórna – Wojska Polskiego – Malińska, ponieważ wiceprzewodniczący tą
drogą jeździ dziennie kilka razy i wie jak trudno jest wyjechać z ulicy Malińskiej. Natomiast
rondo na zbiegu ulic Targowa-Malińska-Kazimierza Wielkiego jest bardziej potrzebne – tam
samochody jadące ulicą Malińską bardzo łatwo mogą się zderzyć z samochodami jadącymi
ulicą Targową, one na ogół wymuszają pierwszeństwo. Rodno jest oczywiście potrzebne w
obu miejscach.
Radny Nawrocki wyraził pogląd, że nie było na pewno tak dużo zdarzeń na ulicy Targowej, a
z pewnością dużo więcej zdarzeń było np. na zbiegu ulic Słowackiego-Bogusza-Targowa.
Radny stwierdził, że co do bezpieczeństwa na tych skrzyżowaniach to najwięcej może mieć
do powiedzenia policja. Trzeba się dowiedzieć gdzie najczęściej dochodzi do stłuczek, to jest
najlepsza wykładnia.
Starosta Pleszewski zauważył, że żeby powstało rondo potrzebna jest przestrzeń, musi być na
to miejsce. Lokalizacja, którą proponuje radny Nawrocki Malińska-Wojska Polskiego tam nie
ma miejsca na budowę ronda. Po za tym musimy pamiętać, że to jest jednak ulica wyjazdowa,
po której poruszają się nie tylko samochody osobowe i tu jest problem. Poprawa płynności
komunikacyjnej jest realizowana nie tylko po przez system rond tylko przez jeszcze inne
instrumenty programujące płynność jazdy. Widocznie one musiały by być zastosowane przy
Placu Jana Pawła II.
Przewodniczący Rady zauważył, że postronnym osobom przysłuchującym się dzisiejszej sesji
może się wydawać, że to jest takie proste jeden radny zgłosi jedno rondo, drugi coś innego. I
to spowoduje powstanie wspaniałego układu komunikacyjnego. Przewodniczący stwierdził,
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że tak nie jest, że musi być osoba koordynująca. Zilustrował tą potrzebę przykładem budowy
drogi ulicy Fabrycznej. Wypadało by żeby Ci którzy coś proponują, aby widzieli swoje
propozycje w szerszym kontekście. Przewodniczący ponownie zgłosił budowę dodatkowego
pasa tzw. prawo skręt na zbiegu ulicy Lipowej z ulicą Reja, jego zdaniem to ogromnie
usprawniłoby ruch w tym miejscu.
Starosta Pleszewski odpowiedział, że to zadanie jest przewidziane do realizacji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że dopiero za rok albo za dwa lata. To zadanie jest bardzo
prostą formą usprawnienia ruchu. Przewodniczący dodał, że jedno jest pewne, iż zarówno
Burmistrz jak i Starosta dysponują odpowiednimi służbami, które powinny planować,
koordynować, uzgadniać i widzieć tą koncepcje komunikacyjną.
Burmistrz udzielił odpowiedzi radnemu Sitnickiemu, sprawie dróg ulica Błotna, Pomorska,
Marszewska. Otóż są to drogi lokalne i one mają sens, ale powstaną gdy będą rozpoczęte
budowy domów. Dzisiaj są to tereny typowo rolnicze i nie ma takiej potrzeby. Gdy tam
zaczną powstawać budynki mieszkalne to na pewno zrobimy tam drogi, mamy je w planie.
Dzisiaj koncentrujemy się na tym żeby jak najwięcej ruchu wyeliminować z rynku oraz
koncentrujemy się na tym aby zdobyć środki zewnętrzne na budowę dróg, na te na które
możemy. Na drogi lokalne nie dostaniemy żadnego dofinansowania zewnętrznego. Po to
robimy m. in. ulicę Ogrodową i Wyspiańskiego żeby można było skorzystać ze środków
WRPO, żeby można było skorzystać ze schetynówek. Po to kończymy dokumentację na
drogę w Zielonej Łące, tam też można zdobyć środki na schetynówkę.
Radny Sitnicki oznajmił, że domy nie powstają przy ulicy Pomorskiej, Błotnej, Nowej
właśnie dlatego, że nie ma tam drogi. Zdaniem radnego aby zbudować dom musi być droga,
aby można był chociażby dowieść materiały. Radny stwierdził, że Burmistrz nie odpowiedział
na pytanie odnośnie Wyspiańskiego czy to ma być ulica dwu kierunkowa czy
jednokierunkowa. Ponad to prosi o odpowiedź na pytanie jakie konkretne działanie zostały
podjęte w celu „przebicia się” od Sienkiewicza do Ogrodowej.
Burmistrz odpowiedział, że ulica Wyspiańskiego do momentu przebicia się do ulicy
Ogrodowej będzie to droga jednokierunkowa. Droga ulicy Wyspiańskiego jest tak
zaplanowana że może być jedno i dwu- kierunkowa. Dzisiaj nie ma żadnej decyzji w tej
sprawie. Działania podjęte w celu przebicia się do ulicy Ogrodowej to po pierwsze: mamy
protokół uzgodnień z właścicielami nieruchomości przez które będzie przebiegała droga,
mamy opinię Komisji Budżetowej w sprawie tych gruntów i tej drogi, mamy w projekcie
budżetu ujętą tą drogę. Ponadto mamy na bazie tego projektu zleconą dokumentację na
wykonanie tej drogi. Planujemy w październiku zgłosić tą drogę do projektu tzw.
schetynówek. Fragment tej drogi (Sienkiewicza-Piaskową-Wyspiańskiego) już został
zgłoszony do programu WRPO. Burmistrz stwierdził, że nie wiadomo z którego projektu
miasto otrzyma dofinansowanie dlatego próbujemy w dwóch różnych projektach.
Radny Sitnicki zarzucił Burmistrzowi, że uchyla się od powiedzenia wprost, iż ulica
Wyspiańskiego docelowo ma być dwukierunkowa. Z informacji od mieszkańców ul.
Wyspiańskiego radny wie, że tylko pod warunkiem, że będzie to droga jednokierunkowa
zgodzili się oni odsprzedać grunty na poszerzenie drogi.

10

Burmistrz odpowiedział, że to starosta zarządza ruchem na drogach gminnych. Do tej pory nie
składaliśmy do Starosty wniosku o zmianę organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego. Planując
tę drogę wybiegamy w przyszłość, tak by usprawnić ruch w naszym mieście.
Radny Nawrocki przypomniał radnemu Sitnickiemu, że w naszej gminie powstało wiele
domów na terenach bez dróg ponadto nie mają tych dróg po dzień dzisiejszy. Więc do
budowy domu nie są potrzebne drogi, a zdarzało się, że budowy prowadzono bez wody i bez
prądu. Radny dodał, że bylibyśmy złymi gospodarzami gdybyśmy budowali drogi tam gdzie
jeszcze nic nie ma, a nie budowali dróg tym, którzy na nie czekają od lat.
Radny Sitnicki odpowiedział, że tam nie tyle nie ma dróg asfaltowych co nie ma wytyczonych
dróg. Trzeba po prostu wydzielić działki pod drogę i kupić te działki od właścicieli
prywatnych.
Radny Nawrocki stwierdził, że to też nie jest problem wystarczy przypomnieć sobie kwestie
związaną z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MarszewWschód. Były drogi prywatne, osoba prywatna podzieliła grunt i przekazała za symboliczną
złotówkę na rzecz MiG.
Przewodniczący Rady podziękował Staroście za przybycie oraz za udział w pracach nad
układem komunikacyjnym i za to, że Starostwo uwzględniło chociaż w części potrzeby miasta
i gminy. Szczególnie ulice Lipową i Reja
Starosta Pleszewski poinformował, że burmistrz zgłosił się o wycinkę drzew na ul. Reja.
Wycinka jest dość sporną kwestią ponieważ jedni chcą, drudzy nie. Z potrzeb
komunikacyjnych wynika, że te drzewa jednak kolidują. Naszą intencja jest połączenie
wszystkich prac. Miasto przygotowuje nowy projekt oświetlenia, dlatego jak już wszystko
będzie ustalone prace będą mogły być w tym miejscu prawidłowo skoordynowane.
Burmistrz oznajmił, że na dzień dzisiejszy nikt jeszcze nie występował o wycinkę drzew.
Próbujemy tego uniknąć. W grę wchodzi maksymalne przycięcie tych wierzb. Oświetlenie
rzeczywiście jest planowane nowe. Jeżeli tylko Starosta zdecyduję się na wykonanie prawo
skrętu to gmina na tą inwestycję środki finansowe w budżecie znajdzie.

Radni nie wnieśli więcej uwag do materiału.

Do pkt 7 Postanowienie w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta
i Gminy Pleszew”.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły 3 wnioski. Zgodnie z procedurą wnioski te
przekazano przewodniczącym klubów.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi dla
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Szczepana Wojtczaka.
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za, 4 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XXXVII/ 3 /2010 w sprawie nadania
odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 6
do protokołu.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi dla
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Andrzeja Borkowskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 4 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XXXVII/ 4 /2010 w sprawie nadania
odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nadanie odznaczenia „Za Zasługi dla
Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” dla Jacka Przepierskiego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za, 4 wstrzymujących się wniosek
przyjęła. Tym samym nadała postanowienie nr XXXVII/ 5 /2010 w sprawie nadania
odznaczenia „Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”, które stanowi załącznik nr 8
do protokołu.

Przewodniczący poinformował, że te odznaczenia zostaną wręczone na uroczystości
inaugurującej Dni Pleszewa, która odbędzie się jutro w kinie Hel.

Do pkt 8 Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany uchwały Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie wydatków majątkowych,

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu była już wcześniej podejmowana. Rada w swoich uchwałach upoważniła burmistrza
do zaciągnięcia kredytów na ogólną kwotę około 16 mln. zł. W tej chwili jest projekt aby
zaciągnąć kredyt w wysokości 14 mln. zł.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że przy sprawach finansowych zawsze polemizuje z
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Radnym Grobysem. Aby przygotować się do tej
dyskusji zapoznał się z dwoma dokumentami, które są wysyłane do RIO w przypadku
zaciągania kredytu długoterminowego. Są to dokumenty o zadłużeniu wg Art.169 ustawy o
finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. i zadłużenie z art. 243 ust.1 o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Te dokumenty zostały wysłane do RIO i można w nich
przeczytać, że za chwile będziemy głosować nad zaciągnięciem kredytu na kwotę 14 mln. Z
analizy budżetu wynika, że planowanych kredytów w budżecie jest 18 600 000 zł., a łącznie z
bieżącymi kredytami mamy ponad 20 mln. zł. długu. Ten kredyt, na którego zaciągnięcie
mamy teraz wyrazić zgodę będzie spłacany w latach 2012-2020. Koszt tego kredytu wyniesie
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prawie 4,5 mln. zł. przez okres tych 8 lat. Zdaniem radnego ten koszt jest jeszcze do
zaakceptowania, ale planowane dochody na okres spłaty tego kredytu są mniejsze od
tegorocznego budżetu. Radny zaapelował o bardzo głębokie przemyślenie konieczności
zaciągania tego kredytu, gdyż ta decyzja będzie miała konsekwencje w przyszłości dla
przyszłych budżetów przez okres 8 lat.
Radny Żychlewicz stwierdził, że radny Klak ma rację. Dwie kolejne kadencje nie będą miały
możliwości podejmowania jakichkolwiek działań ekonomicznych, bo będą musiały spłacać te
zadłużenia, a w jakim celu je robimy to można się domyślać.
Wiceprzewodniczący Klak zaproponował aby w treści pierwotnej uchwały o zaciąganiu
długoterminowego kredytu zmienić jeszcze zapis o możliwości spłaty kredytu, tak aby można
go było spłacać nie tylko z dochodów własnych, ale i z kredytów bądź pożyczek- tak by było
bezpieczniej przy prognozach niskich dochodów.
Skarbnik odpowiedziała, że szacując budżety na lata następne, kieruje się zasadami które
będą obowiązywały przy projektowaniu budżetu od roku 2011. Po pierwsze obowiązuje tam
zasada zrównoważonego budżetu. Ponadto w przyszłych latach nie zostały ujęte dochody
majątkowe w takiej wielkości jak mamy przyjęte w tegorocznym budżecie. Po za tym wiemy
już, że państwo będzie nam przekazywało dotacje w wysokości 80 % tego co otrzymujemy
obecnie. Ma to poziom odniesienia do obniżenia dochodów bieżących. Skończy się też
przekształcenie wieczystego użytkowania. To wszystko wpływa na obniżenie dochodu w
latach przyszłych.
Radny Grobys stwierdził, że ten krok, który teraz chcemy podjąć wynika z tego, że już w
uchwale budżetowej upoważniliśmy Burmistrza do zaciągania kredytów do kwoty 16 mln. zł.
Przyjęcie tej uchwały jest konieczne aby móc kontynuować inwestycje. Dodał, że bardzo
dobrze, iż Pani Skarbnik przedstawia nam realne prognozy. Możemy być do 60% zadłużeni, a
nam jeszcze do tego daleko. Państwo jest bardziej zadłużone.
Wiceprzewodniczący Klak oznajmił, że niestety nie zrozumiano się w temacie. Należy się
obawiać o zapis w uchwale. Jeżeli planowane dochody na kolejne 6 lat są mniejsze, to trzeba
zmienić zapis dotyczący spłaty tych kredytów. Pierwsza możliwość może zostać, że będziemy
spłacać z dochodów budżetu, ale należy dopisać jeszcze, że również z kredytów i pożyczektak by było bezpieczniej.
Radny Grobys oznajmił, że można ograniczyć wydatki.
Skarbnik ustosunkowała się do wskaźników. Otóż wskaźnik obsługi tego kredytu wyniesie
9,75, a stan zadłużenia przy tych 14 mln. zł. na koniec grudnia, jeżeli kredyt będzie pobrany
w całkowitej wysokości, 39,46 %. Gdzie maksymalne progi mamy odpowiednio 15% do rat i
odsetek i 60% do stanu zadłużenia. Opinia RIO jest pozytywna odnośnie tego kredytu. Jeśli
chodzi o dochody przyszłe to są to tylko prognozy.
Radny Kaczmarek zapytał, czy jednego roku inwestycyjnego nie robimy kosztem dwóch
kolejnych kadencji. W tej chwili tak to wygląda.
Radny Chołody wyraził, pogląd, że skoro mamy możliwość wpisać sposób spłaty z dochodów
własnych lub z kredytów bądź pożyczek to może powinniśmy tak zrobić, skoro dochody
własne mają być mniejsze niż koszty tego kredytu.
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Burmistrz nie zgodził się z argumentacją poprzednika, ponieważ jego zdaniem najgorzej jest
spłacać kredyt kolejnym kredytem. Gdybyśmy ujęli taki zapis w uchwale sugerowalibyśmy,
że nasza sytuacja finansowa jest zła, a tak nie jest. Projekt tej uchwały zyskał akceptację RIO
i burmistrz jest za tym aby przyjąć uchwałę w takim kształcie.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że to jest tylko dobra rada, żeby potem na spłatę tych
kredytów nie trzeba było podnosić podatków. Radny zadał pytanie Pani Skarbnik: czy
stosunek zobowiązań do dochodów na koniec roku 2011 przekroczy relację zgodnie z art. 243
nowej ustawy o finansach publicznych, tak czy nie?
Radny Żychlewicz stwierdził, że już raz taka sytuacja była. Tyle było inwestycji, że
mieszkańcy musieli sobie sami za to zapłacić. Może zaistnieć sytuacja ratownicza związana z
podnoszeniem podatków.
Skarbnik odpowiedziała, że w roku 2011 zgodnie z wskaźnikiem z art. 243 w kolumnie 31
mamy pokazane, że spełniamy. W kolumnie 30 mamy pokazane, że nie, chodzi tu o
wcześniejsze finansowanie. Zasada jest taka, że wcześniejsze finansowanie nie wchodzi do
skali głównej. Środki jakie uzyskamy z Unii Europejskiej muszą od razu iść na spłatę
zaciągniętego kredytu, ja nie mogę sobie ich dowolnie przeznaczyć.
Radny Hasiński stwierdził, że kredyty są celowe. Spłacanie kredytu kredytem jest absurdem,
tego nie można robić. Jeżeli jest taka sytuacja, że nie starczy środków własnych na spłatę to
rzeczywiście zaciąganie w takiej wysokości jest nie do przyjęcia.
Przewodniczący zarządził 20 minut przerwy.
Na Sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnego Jędrasiaka.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych,
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 13 głosach za, 6 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXXVII/333/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na
finansowanie wydatków majątkowych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

b. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu,

Na Sali znajduje się 20 radnych. Wrócił radny Jędrasiak.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.
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Rada Miejska jednogłośnie (20za) podjęła uchwałę nr XXXVII/334/2010 w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu. Uchwała stanowi załącznik nr 10
do protokołu

c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu,
Wiceprzewodniczący Klak zacytował pkt. 2 uchwały. W związku z prowadzonymi pracami
drogowymi poinformował radnych, że był w dniu dzisiejszym na ul. Ogrodowej w miejscu
gdzie ma być realizowana ta inwestycja. Inwestycja jest już realizowana przez
Przedsiębiorstwo Komunalne, na zlecenie Powiatu. Jak ona może być przez Powiat zlecona
skoro Powiat jeszcze nie uchwalił tej inwestycji. Sesja w powiecie ma być dopiero w
najbliższy wtorek?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że gmina po zgłoszeniu przez pana starostę zadań
akceptujemy, że do tego chodnika się dokładamy. My nie zajmujemy się sprawami powiatu.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXXVII/335/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizacje zadania pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,

Radny Dryjański zapytał: ile metrów powierzchni jest pokryte azbestem na terenie Miasta i
Gminy Pleszew. Drugie pytanie ile procent kosztów usunięcia azbestu będzie dofinansowane
z tego programu. Ile w ogóle kosztuje usunięcie jednego metra lub kilograma azbestu. Czy na
terenie Miasta i Gminy Pleszew jest firma specjalistyczna, która się tym zajmuje?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział na pytania Radnego,
że w ramach programu usuwania azbestu, istnieje możliwość dofinansowania usuwania
azbestu dla osób fizycznych. W ramach tego programu powiat wystąpił do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, uzyskał na ten cel
52.500,00 zł, po za tym powiat ze środków własnych wygospodarował 80.000,00 zł na ten
rok. Gmina Pleszew na ten cel przeznacza 70.000,00 zł. W sumie gmina Pleszew będzie miała
w tym roku do dyspozycji na usuwanie azbestu 152.800,00 zł, co pozwoli na usunięcie 127
ton azbestu z terenu naszej gminy. Szacunkowy koszt usuwania jednej tony azbestu to kwota
około 1.500,00 zł. Zakładamy, że będziemy dofinansowywać 80% tych kosztów, czyli
będziemy dopłacać 1200,00 zł do każdej tony usuwanego azbestu. Środki na dofinansowanie
jeżeli nie zostaną wykorzystane mogą przechodzić na lata następne. Całą operację
dofinansowania będzie prowadziło Starostwo, które musi najpierw przeprowadzić przetarg na
wykonawcę tych robót. Warunkiem uzyskania tego dofinansowania jest fakt, zawarcia
umowy na usuwanie azbestu z uprawnioną do tego firmą. Musi to robić firma specjalistyczna
– ona musi azbest zdjąć z dachu, wytransportować go i złożyć na odpowiednie składowisko.
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Na terenie powiatu pleszewskiego działa osiem takich firm, mających uprawnienia do tego
typu działań. W ogóle zarejestrowanych takich firm na terenie naszego powiatu jest 28.
Radna Korzeniewska stwierdziła, że na Komisjach informowano, iż te pieniążki które do tego
programu dołoży nasza gmina, będą wykorzystane na ten cel przez naszych mieszkańców.
Zapytała gdzie można składać wnioski i od kiedy?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że jeżeli uchwała
będzie podjęta to program może być uruchomiony od przyszłego tygodnia. Wnioski można
składać w gminie. Pracownicy urzędu potem jadą na miejsce robią wizję lokalną, oceniają i
opiniują wniosek. Taki wniosek zaopiniowany przedstawiają do starostwa. Starosta ten
wniosek kieruje do wykonawcy do realizacji. Faktura wystawiona przez wykonawcę jest
podstawą do wypłacenia dofinansowania. Kierownik GK dodał, że dofinansowanie nie może
wynosić więcej niż 5.000,00 zł jednemu wnioskodawcy. Czyli około 4 tony możemy
dofinansować.
Radny Kuberka zapytał gdzie znajduje się składowisko tych odpadów i jakie musi spełniać
warunki?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że najbliższe jest w
Koninie. Było jeszcze w Trzemesznie, ale jest już zamknięte. Tona przyjęcia azbestu kosztuje
około 300 zł.
Radny Grobys zapytał czy z tego programu będą mogły skorzystać osoby, które same zdjęły
azbest np. z dachu i go składowały w jakiś sposób na swoich posesjach?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że regulamin
dofinansowania i ustawa mówią wyraźnie, że to powinien robić podmiot do tego
upoważniony. Jak do tego podejdzie komisja przy ocenianiu wniosków to w tej chwili trudno
powiedzieć. Generalnie my płacimy kompleksowo za zdjęcie, transport i utylizację azbestu.
Radny Jędrasiak zapytał na jakiej podstawie ustalono kwotę 70.000,00 zł, czy to nie jest za
dużo lub za mało. Jak zrobiono kalkulację?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że pieniądze
przeznaczane na ten cel przez gminę pochodzą z likwidacji gminnego funduszu ochrony
środowiska. One muszą być wykorzystane na ochronę środowiska. Na terenie gminy jest
około 4.000 ton azbestu do usunięcia. Te pieniądze które gwarantuje nam w tym roku ten
program pozwala usunąć 127 tony azbestu, więc mamy jeszcze bardzo dużo do usunięcia.
Pieniądze nie przepadają i jeśli wszystkich nie wykorzystamy to przejdą na lata następne.
Radny Jędrasiak zapytał czy to ściąganie azbestu jest konieczne, czy nie jest tak, że z chwilą
gdy się go „rusza” on staje się niebezpieczny? Wiadomo podczas zdejmowania azbestu
powstaje szkodliwy pył azbestowy. Czy nie lepiej zostawić to tak jak jest? Azbest leży na
dachach latami i nic nikomu się nie dzieje.
Radny Woźny zapytał w jaki sposób będą o tym informowani rolnicy?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej poinformował, że najlepiej by było
przekazać informację poprzez prasę. Generalnie mieszkańcy sami przychodzą i pytają akurat
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o ten problem, wiec w zasadzie nie jest tak, ze nic się nie dzieje. Natomiast zgodził się, że
pylenie azbestu podczas demontażu jest szkodliwe, ale na nas państwo nałożyło obowiązek
usunięcia azbestu do 2032 r. i my staramy się go wykonywać.
Radny Wajsnis stwierdził, że nie należy straszyć nikogo, nie stwarzać pozorów, że trzeba
usuwać azbest czym prędzej, ze względu na szkodliwość azbestu. Jego zdaniem, najlepiej by
było aby to tak zorganizować, by dofinansowanie skierować głównie do tych, którzy z jakiś
przyczyn mają te dachy azbestowe uszkodzone. Żeby nie było tak, że azbest pousuwają ci,
których na to stać – po prostu luksus.
Radny Kuberka zapytał czy urząd usunie azbest w rurach na osiedlu na tzw. sójczym
wzgórzu, jest to również azbest i podlega również utylizacji?
R. Łukasik Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że niestety nie z tego
programu ponieważ jest to program skierowany do osób fizycznych, a rurociąg należy do
gminy. Czy azbest z tego rurociągu będzie usuwany nie wiadomo, wszystko zależy od
możliwości finansowych.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizacje zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego”.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXXVII/336/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Pleszewskiemu na realizacje zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu pleszewskiego”. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

e. zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 r.,
Skarbnik poinformowała, że autopoprawka dostarczona radnym dotyczy zwiększenia budżetu
po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32.760,00 zł. Jest to związane z wypłatą diet
członkom komisji wyborczych. Po za tym jest druga autopoprawka ona nie zmienia w
tegorocznym budżecie żadnej kwoty, tylko w wydatkach majątkowych wieloletnich dopisany
jest remont sali w Zawidowicach ponieważ do końca lipca gmina zamierza złożyć wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie. Gdzie wpisuje się na lata 2001-2012 kwoty
wydatków po 250.000 zł.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że materiały sesyjne obejmowały ponad 250 stron.
Zauważył w budżecie następujące sprawy, na które chce aby Pan Burmistrz odpowiedział.
Deficyt budżetu zwiększamy, w stosunku do uchwały z marca, o kwotę 2 i pół miliona
złotych czyli do 15 600 000 zł. O tą samą kwotę zwiększamy planowane kredyty. Łącznie, jak
już wcześniej mówono przy uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
kredyty długoterminowe i pożyczki będą wynosiły 18 600 000 zł. – takie są w planie budżetu
niekoniecznie musimy je zaciągnąć na tą kwotę. Ale teraz uchwalamy Panu Burmistrzowi
limit zobowiązań, który może zaciągać na pokrycie przejściowego deficytu w budżecie o
50%, czyli z 1miliona robimy sobie 2 miliony. Zaciągamy kredyty na finansowanie tego
deficytu 15 600 000 zł. Jak omawialiśmy uchwałę o kredycie długoterminowym to Radny
Hasiński mówił, że nie wolno zaciągać kredytu na spłatę kredytu i wszyscy się z tym zgodzili.
A za chwilę zagłosujecie za tym co radny Hasiński kwestionował. W uchwale jest napisane:
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„ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 20 600 000
zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 021 256 zł. Czyli w
świetle tego co mówił Radny Hasiński, który ma rację, nie powinno być takiego zapisu w
uchwale budżetowej. Kolejno do jednej z kwot w uchwale budżetowej ktoś po prostu dopisał
dwa zera bez żadnego wyjaśnienia, przynajmniej na tych komisjach, na których
wiceprzewodniczący jest członkiem. W ten sposób z 50 000 zł. zrobiło się 5 000 000 zł.
Paragraf 2 uchwały budżetowej ustala się kwotę w marcu było 50 000 zł. teraz 5 000 000 zł.
do wysokości której Burmistrz może sobie udzielać poręczeń. Czyli dajmy Panu
Burmistrzowi wolną rękę – może sobie udzielać poręczenia na 5 mln. zł, zamiast 50 tys. które
wcześniej miał. Następnie wiceprzewodniczący poprosił o wyjaśnienie kwestii remontu Sali
ZSP nr 1, o tym mówiliśmy bodajże na sesji marcowej. Dyrektor szkoły zapewniał nas, że ten
remont jest konieczny. Również Radny Grobys opowiadał się za tym remontem. Wtedy też
niektórzy radni zwrócili uwagę, że trzeba by wyremontować także salę gimnastyczną w ZSP
nr 3. Jednak uparto się, że trzeba dać 550 000,00 zł na remont Sali ZSP nr 1, bo będą się tam
odbywać mecze koszykówki pierwszej ligi itp. Kwestionowaliśmy czy jest to konieczne dla
rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży. Wiceprzewodniczący wyraził radość, że Burmistrz
chociaż dotrzymał słowa i wprowadził 30 000 zł. w dzisiejszej uchwale budżetowej na
dokumentację związaną z remontem sali gimnastycznej w ZSP nr 3. Trzy miesiące temu
wiedzieliśmy, że mamy dać 550 tys., były prezentowane wyliczenia itd., a tymczasem dzisiaj
jest już 1 mln. zł na ten cel. Przy czym należy zauważyć, że nie ma koszykówki w pierwszej
lidze. Jakie jest uzasadnienie tej zmiany, czy kosztorysy były źle zrobione, czy wyszło to
dopiero po rozstrzygnięciu przetargów, czy jest jakaś inna przyczyna? Jest to
niedopuszczalne! Skoro koszykówki nie ma w pierwszej ligi to można się zastanowić czy
jednak z tego remontu nie zrezygnować. Radny zwrócił też uwagę, że dzisiejszą uchwałą
znowu zwiększamy kwotę o 128 000 zł z przeznaczeniem na zakup i objęcie udziału w Sport
Pleszew sp. z o.o. Tymczasem wiceprzewodniczący poruszył sprawę folderu jaki otrzymali
uczestnicy dzisiejszej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Kompleksu Sportowego. Folder ten zawiera niewybaczalne błędy polegające na tym, że z
treści folderu wynika jakoby budowa Kompleksu Sportowego była już na ukończeniu.
Skarbnik wyjaśniła, że w § 13 ust. 2 kwota 5 mln. zł. zostaje przedtem było 50 000 zł. to było
poręczenie dla Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości. W tej chwili Przedsiębiorstwo
Komunalne w związku z prowadzoną dużą inwestycją zwróciło się o poręczenie kredytu na
zadanie, które realizuje. Kredyt ten będzie poręczany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska stąd ta kwota 5 mln. zł. Jeżeli chodzi o limity to w załączniku nr 5 mamy po
stronie rozchodów podaną kwotę 5 262 895 zł, którą w limicie umniejszam o przychody z
innych rozliczeń krajowych. Są to tzw. wolne środki. Dlatego ten limit jest taki, a nie inny.
Przewodniczący Rady zapytał kto wyjaśni sprawę ZSP nr 1?
Radny Kuberka zapytał czy 5 mln. zł. na które upoważniamy Burmistrz jest upoważnieniem
tylko jednorazowym, czy teraz Burmistrz będzie mógł za każdym razem 5 mln. zł. poręczać?
Zdaniem radnego jest to absolutnie nie do przyjęcia. Radny wyraził też podejrzenie, że sesja
jest przeładowana aby łatwiej ukryć przed radnymi takie duże zmiany w budżecie – ma tu na
myśli zmianę kwoty 50 000 zł. na 5 mln. i zwiększenie wydatków na remont sali
gimnastycznej w ZSP nr 1.
Radny złożył wniosek aby te materiały z sesji usunąć, ze względu na to, że materiały są
niewiarygodne i jest to po prostu brak szacunku dla Rady.
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Skarbnik poinformowała, że kwota 5 mln. zł. jest jako poręcznie całkowite w skali roku.
Będzie do wykorzystania sukcesywnie po podpisaniu umowy.
Burmistrz oznajmił, że kwota poręczenia może bez problemu pozostać na starym poziomie
50 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu kwestia ta powróci po raz kolejny na sesji rady w
formie odrębnej uchwały. Będzie pokazane jaką inwestycje realizuje PK. Następnie
nawiązując do kwestii zwiększenia kwoty na przebudowę sali gimnastycznej przy ZSP nr 1
przypomniał wiceprzewodniczącemu Klakowi, że cały czas mówiono, iż głównym celem jest
nauka i zapewnienie lepszego funkcjonowania sali. Wniosek, który przedłożono radnym na
samym początku nie był pełnym kosztorysem, nie było kosztorysu wykonawczego. Na dzień
dzisiejszy wszystko mamy i dlatego wprowadzamy taką kwotę. Kolejno burmistrz odniósł się
do wypowiedzi w sprawie folderów rozdawanych na uroczystości wmurowaniu kamienia
węgielnego. Otóż łatwo jest wypowiadać się w pewnych kwestiach w momencie gdy radni
takiego materiału nie mają. Należy zauważyć, iż w folderze na samym dole są zaznaczone
kolorami poszczególne elementy zrealizowane i zaplanowane. Nie należy stwarzać pewnego
rodzaju psychozy, że nikt nad niczym nie panuje. Burmistrz oznajmił, że nie będzie wnikać
czy działanie wiceprzewodniczącego było celowe czy też wynikiem niedokładnego
doczytania materiału, ale takie wypowiedzi i zachowanie nie powinny mieć miejsca. Nie
należy robić sobie kpiny z tego co jest solidnie i dobrze wykonywane.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że nie wprowadza żadnej psychozy i folder przekazał
burmistrzowi żeby sam mógł się z nim zapoznać. W legendzie kolor żółty powinien być
adekwatny do tych lat w których jest zaplanowany. Skoro u góry są inwestycje zaplanowane
na lata 2011-2012 w poszczególnych miesiącach, natomiast pod spodem jest opis koloru
żółtego jako elementy zrealizowane. Folder wydrukowano dzisiaj więc powinno być
powiązanie z datami, które przedstawiono u góry folderu – inwestycje do realizacji w danym
okresie od góry.
Burmistrz poprosił żeby wiceprzewodniczący spojrzał na datę 1.06.2010 r. i pokazał czy jest
tam kolor żółty? Nie ma go tam dlatego nie można mówić, że zostało to zrealizowane. W
ostateczności wiceprzewodniczący może powiedzieć, że w jego ocenie dokument jest mało
precyzyjny, ale jest jasny i czytelny dla osób, które rozróżniają kolory.
Radny Nawrocki oznajmił, że wprawa w rozdawaniu materiałów w czasie sesji jest, dlatego
najlepiej rozdać radnym ten folder i wówczas każdy sam stwierdzi czy materiał jest
przejrzysty.
Burmistrz poinformował, że nie widzi problemu. Spółka Sport Pleszew dostarczy folder
radnym. Następnie w sprawach budżetu burmistrz zawnioskował o krótką przerwę.
Radny Kuberka stwierdził, że jeżeli spojrzymy na deficyt budżetowy w wysokości 15 mln. zł.
i inwestycję jaką burmistrz zamierza realizować to nie należy się oszukiwać, ponieważ nie
mamy na to pieniędzy. Mało tego robi się to na konto przyszłej rady.
Radna Kałużna zaapelowała aby mimo wszystko zadania związanego z modernizacją ZSP nr
1 nie zdejmować z budżetu ponieważ każda inwestycja w sport i kulturę się opłaca, jest to
pośrednie wychowanie młodzieży. Warto chociażby po to aby część wyrośniętej młodzieży
zamiast szybko jeździć wokół rynku, mogła spędzać czas na aktywnym odpoczynku. Ponadto
radna kojarzy, że w skład tego projektu było jeszcze ujęte poszerzenie boiska.

19

Radny Jędrasiak zapytał czy zwiększona kwota dotyczy tylko przebudowy sali gimnastycznej
czy również boiska?
Burmistrz poinformował, że zadanie to nie dotyczy boiska, ponieważ na tą inwestycję
przygotowywana jest dokumentacja i będzie możliwość dofinansowania tego projektu. W tej
chwili wykonana będzie jedynie modernizacja sali.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy.

Radny Jędrasiak zapytał czy zmniejszenie kwoty na termomodernizację jest związane z
faktem, iż zadanie jest wykonywane taniej niż przewidywaliśmy czy też po prostu
odejmujemy środki? Następnie radny poruszył temat kwoty 30 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych i zapytał z czego ta kwota
wynika, czy ma już określone przeznaczenie?
Radny Sitnicki odnosząc się do modernizacji sali przy ZSP nr 1 zapytał z czego wynika
wzrost wydatków z kwoty 550 000 zł. na 1 000 000 zł.?
Burmistrz nawiązując do pytania radnego Jędrasiaka w sprawie kwoty 30 000 zł. na zabytki
odpowiedział, że kwota jest zapisana w budżecie. Decyzję o jej przeznaczeniu i na jaki
zabytek podejmie Rada Miejska po jej opublikowaniu w Wojewódzkim Dzienniku
Wielkopolskim. Na następną sesję zostanie przedłożona propozycja dotycząca
najprawdopodobniej 2 obiektów. Kwota termomodernizacja jest tylko i wyłącznie kwotą
dotychczas wydatkowaną, ponieważ nie ma jeszcze rozstrzygnięcia złożonego w tej sprawie
projektu. Odnosząc się do pytania radnego Sitnickiego burmistrz poinformował, że na
początku nie było kosztorysu i założenia były szacunkowe, nie poparte dokumentacją. Na
dzień dzisiejszy dokumentacja została wykonana i dostarczona przez architekta Pana
Parzyńskiego.
Wiceprzewodniczący Klak stwierdził, że skoro omawiana jest kwestia szacunkowych
dokumentacji to należy poruszyć temat budowy ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic
Komunalnej-Polnej-Wchodniej. Na początku kwota tej inwestycji miała wynosić 2 730 000
zł. na dzień dzisiejszy po 3 miesiącach zmniejszamy tą kwotę o 1 150 000 zł. Znowu ktoś się
przeszacował?
Na Sali znajduje się 19 radnych. Nie ma radnego Hasińskiego.
Burmistrz odpowiedział wiceprzewodniczącemu Klakowi, że z dokładnego przeczytania
uzasadnienia wszystko wynika. Zadanie nie zostało przeszacowane, tylko wyjęto z niego
kanalizację i przygotowano ją w innym rozdziale. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na
realizację tego zadania. Dlatego przedstawione kwoty sa już kwotami realnymi.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Kuberki o zdjęcie punktu
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 r. z porządku obrad.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 6 głosach za, 11 przeciw i 2 wstrzymujących się
odrzuciła wniosek radnego Kuberki o zdjęcie punktu zmiany budżetu Miasta i Gminy
Pleszew na 2010 r. z porządku obrad.
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Radny Chołody oznajmił, że tematyka zwiększenia kwoty na modernizacje Sali przy ZSP nr 1
jest sporną kwestią, z której wynika wiele wątpliwości. Dlatego skoro przygotowano
kosztorys to najlepiej żeby radni zapoznali się z nim i zweryfikowali na co sa przeznaczone te
środki.
Przewodniczący Rady zapytał czy radny Chołody widzi to organizacyjnie czy jest w stanie
zapoznać się w dniu dzisiejszym z tak obszerną dokumentacją?
Radny Chołody oznajmił, że pierwsza część kosztorysu inwestorskiego to tylko jedna tabelka.
Nikt tu nie chce się zapoznawać z szczegółowym projektem budowlanym.
Burmistrz zaproponował aby tematyka była prowadzona dalej, a Wydział odpowiedziały
przygotuje materiał.
Przewodniczący Rady poprosił radnego Chołodego aby określił sposób przygotowania i
przedłożenia dokumentacji ponieważ uchwała budżetowa nie może być przeniesiona na
koniec obrad w związku z groźbą, iż obrady sesji mogą się nie zakończyć do godziny 1700 i
wówczas trzeba będzie je przerwać, a uchwała nie zostanie podjęta.
Radny Chołody oznajmił, że obrady sesji mogą być prowadzone zgodnie z porządkiem obrad,
a do uchwały budżetowej powrócimy od razu w momencie dostarczenia wnioskowanej
dokumentacji.
Przewodniczący Rady oznajmił zatem, że obrady sesji będą prowadzone zgodnie z
porządkiem obrad, a do uchwały budżetowej radni powrócą po dostarczeniu wnioskowanej
dokumentacji i przerwie w obradach w celu zapoznania się z nią.
Rada Miejska jednogłośnie zaakceptowała wniosek radnego Chołodego.
Na Sali znajduje się 20 radnych. Wrócił radny Hasiński.

f. zmiany uchwały Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie
Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr
XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie Programu współpracy Miasta i
Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXXVII/338/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada
2009r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
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g. zmiany uchwały Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2010 rok,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/339/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22
grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

h. zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2010 rok,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/340/2010
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22
grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

i. zatwierdzenia
rocznego
w Pleszewie za 2009 r.,

sprawozdania

finansowego

Domu

Kultury

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2009 r.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/341/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za
2009 r. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

j. zatwierdzenia rocznego
w Pleszewie za 2009 r.,

sprawozdania

finansowego

Muzeum

Regionalnego

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2009 r.
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Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/342/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego
w Pleszewie za 2009 r. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

k. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2009 r.,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2009 r.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/343/2010
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Pleszew za 2009 r. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

l. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze,
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/344/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

m. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronów,
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronów.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/345/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronów.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

n. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezie,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezie.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/346/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezie.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
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o. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra
Nadzieja,
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra Nadzieja.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/347/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra
Nadzieja. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

p. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/348/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Suchorzew. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

q. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów
Drugi,

Z-ca Burmistrza A. Ptak poinformował, że jest autopoprawka związana faktem, ż MiG
Pleszew może złożyć jako podmiot więcej wniosków, stad propozycja aby złożyć wniosek do
30 czerwca na modernizację tejże Sali wiejskiej. Na str. 16 w tabeli dotyczącej inwestycji
remont Sali wiejskiej należy wpisać – harmonogram realizacji 2010-2011-2012 oraz wartość
projektu z 400 000 zł. na 510 000 zł.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie
zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła wraz z autopoprawką uchwałę
nr XXXVII/349/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Taczanów Drugi. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

r. zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawidowice,
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawidowice.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/350/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Zawidowice. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
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s. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 za podjęła uchwałę nr XXXVII/351/2010
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa
w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

t. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze
półrocze danego roku budżetowego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXXVII/352/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku
budżetowego. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

u. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących się podjęła uchwałę
nr XXXVII/353/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i
Gminy Pleszew. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

v. zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,
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Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się podjęła uchwałę
nr XXXVII/354/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

w. określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta
i Gminy Pleszew,

Burmistrz poinformował, że na wniosek radnego Jędrasiaka została przygotowana
autopoprawka, którą radni otrzymali.
Radny Sitnicki zaproponował do zapisu odczytanego przez burmistrza dodać sformułowanie,
iż: „nie dotyczy to osób prawnych, które uzyskały tytuł prawny na podstawie art. 691
Kodeksu Cywilnego czyli jako domownicy weszli w stosunek najmu”. Przyjęcie zapisu,
że najemca musi się legitymować 5 letnim okresem wyeliminowałby osoby, które wchodzą
w stosunek najmu jako domownicy dotychczasowych najemców. Następnie radny
zaproponował wprowadzenie drugiej poprawki, która brzmi następująco: koszty
przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży w szczególności koszty: wyceny, uzyskania
stosownych wypisów z rejestru ewidencji gruntów i budynków, notarialne oraz sądowe
obciążają nabywcę lokalu mieszkalnego.
Burmistrz oznajmił, że uchwała która ma być dzisiaj głosowana była pod obradami sesji Rady
Miejskiej w miesiącu lutym. Ustalono spotkanie, na którym każdy mógł wnieść uwagi, radny
Sitnicki miał również przekazany termin tego spotkania. Radny informował, że być może
wniesie poprawki w formie pisemnej ponieważ nie może uczestniczyć w tym spotkaniu.
Jeżeli są zasadne poprawki to należy je przygotować wcześniej i wnieść na piśmie, a nie robić
tego na ostatnią chwilę, ponieważ jest to dezorganizacja pracy.
Radny Sitnicki odpowiedział, że nie upiera się przy swoich poprawkach, zgłasza je tylko pod
rozwagę i być może ujęcie w przyszłych zmianach.
Burmistrz zawnioskował o przyjęcie uchwały w takiej formie jaką radni otrzymali. Jeśli nie
będzie zastrzeżeń prawnych to poprawka radnego Sitnickiego zostanie po przeanalizowaniu
wprowadzona do uchwały na kolejnej Sesji Rady Miejskiej.
Radny Kuberka zwrócił uwagę burmistrzowi, iż radny pracuje na sesji w związku z tym ma
prawo wnosić poprawki kiedy sobie tylko życzy.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wraz z autopoprawką uchwałę w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy
Pleszew.
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Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
podjęła wraz z autopoprawką uchwałę nr XXXVII/355/2010 w sprawie określenia zasad
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała
stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

x. zmiany uchwały Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
24 września 2009 r. w sprawie przejęcia działki nr 179/13 położonej
w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod budowę
wiejskiego boiska sportowego,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przejęcia
działki nr 179/13 położonej w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej
z przeznaczeniem pod budowę wiejskiego boiska sportowego.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXXVII/356/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/264/2009 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przejęcia działki nr 179/13
położonej w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod budowę
wiejskiego boiska sportowego. Uchwała stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Przewodniczący Rady w związku z przedłożonym materiałem o który wnioskował radny
Chołody ogłosił 20 minut przerwy

Rada Miejska powróciła do omawiana punktu zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na
2010 r.
Radny Hasiński zawnioskował o zdjęcie z budżetu inwestycji rozbudowy Sali w ZSP nr 1.
Burmistrz zawnioskował aby punkt pozostał w budżecie.
Inwestycyjnego wyjaśni na co składają się koszty tego zadania.

Kierownik

Wydziału

Radny Kuberka stwierdził, że przedłożona informacja ma tzw. „syndrom jazdy na rowerze jak się nie pokręci to nie ruszy”. Na tak ważny temat będziemy dyskutować dostając materiał
na ostatnią chwilę, nie można nic zweryfikować. Nie umniejszając kompetencji musimy
wierzyć słowom Pani Sobisiak. Tymczasem wiara jest potrzebna, ale w innym miejscu.
I. Sobisiak Kierownik Wydziału Inwestycyjnego poinformowała, że wg kosztorysu
inwestorskiego sporządzanego przez projektanta koszt robót niezbędnych do przystosowania
Sali sportowej wynosi 1 109 000 zł. Szczegółowo – 854 830 zł. dotyczy załącznika robót
budowlanych, natomiast kolejny załącznik – 213 815 zł. robót sanitarnych. W tym kosztorysie
w pozycji 2 i 4 są roboty, które nie będą wykonywane – wentylacja pomieszczeń
dobudowanych oraz instalacja PO w pomieszczeniach dobudowanych służących boisku
otwartemu. Po odjęciu tych 2 pozycji wartość robót instalacji sanitarnych wynosi 163 590 zł. i
kosztorys na wymianę instalacji elektrycznych 91 106 zł. razem daję sumę 1 109 000 zł.
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Odliczamy 10 % ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu okazuje się, że oferty są o 10-30%
niżej. Mamy tu roboty remontowe i szczególnie pracochłonne dlatego odliczamy tylko 10 % i
liczymy, że przetarg, który przygotowujemy zamknie się kwotą 1 000 000 zł.
Radny Jędrasiak oznajmił, że tak naprawdę są tu same ogólniki. Stolarka okienna i drzwiowa
i nie wchodzi przypadkiem w wykończeniówkę? Jakby nie patrzeć na samą wykończeniówkę
mamy ok. 500 000 zł. Co w to wchodzi czy konkretnie są w tym ujęte chociażby tablice?
I. Sobisiak Kierownik Wydziału Inwestycyjnego wyjaśniła, że w kosztorysie budowlanym
koszty są szczegółowo uwzględnione. Jest to zbiorcze zestawienie, robót budowlanych i
rozbiórkowych, pokrycia dachu, stolarka okienna i drzwiowa w związku z faktem, iż stara
zużyta się nie otwiera i nie wentyluje, zacieka. Natomiast trybuny i elementy do kosza są w
ramach wyposażenia w pozycji 6.
Burmistrz oznajmił, że jeżeli któryś z radnych jest zainteresowany szczegółową analizą
pełnych kosztorysów, to nie ma najmniejszego problemu mimo iż nigdy przy wielu dużych
inwestycjach radni tego nie robili. Kosztorysy nie były przez nas opracowywane, zostaną
zweryfikowane w przetargu. Dopiero przetarg jasno i wyraźnie określi kwotę inwestycji.
Radny Hasiński zapytał ile z tego 1 000 000 zł. pójdzie na poprawę warunków dla dzieci i
młodzieży?
Burmistrz poinformował, że cały 1 000 000 zł. jest przeznaczony na poprawę warunków dla
dzieci i młodzieży. Jeżeli radny jest w stanie wyliczyć, że z tego 1 000 000 zł. dzieci dostaną
załóżmy 30% to należy radnemu pogratulować. Jest to kompletny obiekt po to żeby służył w
pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży, w drugiej zawodnikom zawodowo uprawiającym
sport i w trzeciej jest dla innych jak chociażby ostatnio w turnieju karate gdzie było 120
dzieci z całej polski.
Radny Hasiński stwierdził, że dzieci z powodzeniem się zmieściły na tej Sali jak i również
publiczność.
Burmistrz wyjaśnił, że dzieci zmieściły się, ale obiekt nie spełnia pewnych określonych zasad
dla określonych dyscyplin gry wyczynowej.
Radny Hasiński stwierdził, że nie spełnia warunków dla pierwszej ligi której nie mamy!
Burmistrz odpowiedział, że nie spełnia również warunków II drugiej ligi którą mamy.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek radnego Hasińskiego o zdjęcie z zdjęcie
z budżetu inwestycji rozbudowy Sali w ZSP nr 1.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 5 głosach za, 12 przeciw i 3 wstrzymujących się
odrzuciła zdjęcie z budżetu inwestycji rozbudowy Sali w ZSP nr 1.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wraz autopoprawką uchwałę w sprawie zmiany
budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010 r.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 14 głosach za, 3 przeciw i 3 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXXVII/337/2010 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na
2010 r. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
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y. nadania nazwy ronda w Pleszewie,
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad
punku w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 15 głosach za i 5 wstrzymujących się zdjęła z
porządku obrad punkt w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie.

z. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie,

Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXXVII/357/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i
Armii Poznań w Pleszewie. Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

aa. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia
miasta Pleszewa.
Rada Miejska poprzez głosowanie przy 18 głosach za, 1 przeciw i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XXXVII/358/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa. Uchwała
stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Do pkt 9 Informacja o stanie przygotowań do realizacji kompleksu sportowego.

Przewodniczący Rady oznajmił, że w związku z uroczystością wmurowania kamienia
węgielnego pod Kompleks Sportowy Prezes Sport Pleszew E. Małecki prosił
o usprawiedliwienie swojej nieobecności.
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Informacja o stanie przygotowań do realizacji kompleksu sportowego stanowi załącznik nr 35
do protokółu.

Do pkt 10 Interpelacje radnych.

Radny Kaczmarek interpeluje w sprawach:
- ankiet,
- zatrudnienia nauczycieli emerytów,
Radny Chołody interpeluje w sprawach:
- budowa muldy na ul. Parkowej w Pleszewie,
- budowa placu zabaw na osiedlu Mieszka I w Pleszewie, między blokami 4,5,7,3,2,
- budowa placu zabaw na osiedlu Mieszka I w Pleszewie, między blokami 17,16,25,19,18,15,
- rozbudowa parkingu na osiedlu Wojska Polskiego,
Radny Suska interpeluje w sprawie:
- naprawy nawierzchni ul. Parkowej w Kuczkowie,
Radny Nawrocki interpeluje w sprawie:
- dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków,
Radny Sitnicki interpeluje w sprawach:
- zatrudnienia Pani Hanny Majewskiej ,
Radny Kołtuniewski interpeluje w sprawie:
- naprawa nawierzchni dróg łączących ul. Targową z Ogrodową,
Radny Grobys interpeluje w sprawie:
- pomieszczenia – zmiany lokalu do wydawania żywności przez MGOPS.
Do pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje.
A. Ptak Z-ca Burmistrza odpowiadając na interpelacje radnemu Sitnickiemu w sprawie
zatrudnienia Pani Hanny Majewskiej wyjaśnił, że Komisja Oświaty cofnęła swoje uwagi co
do zatrudniania emerytów uznając wyłączenie emerytów, którzy są aktywni w związkach
zawodowych. Dlatego sytuacja Pani Majewskiej będzie jeszcze raz przeanalizowana w
świetle ostatniego wniosku Komisji Oświaty. Nawiązując do interpelacji radnego Kaczmarka
w sprawie zatrudnienia emerytów oznajmił, że w tym momencie nie jest w stanie konkretnie
odpowiedzieć, zasada jest taka, że nie należy zatrudniać, ale może być sytuacja, że gdzieś jest
jakiś emeryt. Wiąże się to np. z brakiem nauczyciela określonego przedmiotu i brakiem
chętnych na to stanowisko w danym czasie. Odpowiedz na interpelacje będzie na podstawie
pism dyrektorów szkół.
Burmistrz odpowiedział, że na pozostałe interpelacje odpowie na piśmie.

Do pkt 12 Sprawy różne.
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Radny Chołody Przewodniczący Komisji ds. Europejskich w związku z nieobecnością na
poprzednich sesjach Rady przedstawił zaległe sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze
2009 r. sprawozdanie stanowi załącznik nr 36 protokołu.
Radny Żychlewicz stwierdził, że na prośbę mieszkańców musi skomentować zachowanie
Burmistrza oraz zaproszonych przez niego artystów, na uroczystej sesji jaka odbyła się w
Domu Parafialnym z okazji 20- lecia samorządu terytorialnego. Wielu mieszkańców
rozmawiało z Radnym na ten temat wyrażając swoje oburzenie, również prasa ten temat
poruszała. Radny obiecał wszystkim, że również zaśpiewa Burmistrzowi na sesji i słowa
dotrzymuję. Chodzi o szokującą, żenującą i prostacką kampanię jaką mieliśmy zafundowaną
podczas tej podniosłej uroczystości, czym zepsuto całą oprawę i miłą atmosferę jaka się
wytworzyła po wystąpieniach odznaczonych zasłużonych. Tego opisać się nie da. Radny chce
wyrazić choć w części co czują i myślą na ten temat podatnicy. Co prawda Burmistrz, mistrz
propagandy, twierdzi, że to była niespodzianka ze strony artystów, że on o tym nic nie
wiedział. Podatnicy jednak mu w to nie wierzą. Jak również radny. Jak tu uwierzyć, że artysta
Kowalski – sława stanu wojennego, rozbawiając zebranych nagle począł śpiewać peany na
cześć Burmistrza „słońca Pleszewa”. Nawiasem mówiąc mamy dwa słońca, słońce Karpat
Nicolau Caucescu, który zginął w niesławie z rąk gnębionego ludu i słońce XXI w. Kim
Dzong Ila, który aktualnie gnębi swój lud. Radny miał powiedzieć Panu Kowalskiemu i Panu
Burmistrzowi, że ich zapewnienia o przyjaźni zapoczątkowanej w znanej miejscowości
wczasowej słynącej z koncertów szopenowskich są mało wiarygodne, skoro na scenie byli
„na Pan” a nie „za Panbrat”. W tym miejscu cała reżyserka była niedograna. Pleszewianie
zapowiadają, że zrobią Panu niespodziankę wyborczą w noc obliczania głosów, radny tę noc
nazywa nocą jenota: zbyt długo wył, aż ochrypł. Może nie wszystko jest zrozumiałe, ale
radny wzoruję się na Nostradamusie, który też nie mówił wprost. Swoją drogą interesujące
jest to kto wpadł na pomysł powielania pomysłu sztabu wyborczego Pana Napieralskiego,
o którym śpiewały dwie piękne dziewczyny, a całość pomysłu była zrobiona ze smakiem i za
legalne pieniądze komitetu wyborczego. Gdyby radny był doradcą wymyśliłbym takie hasło:
„dziewczyny w całej Polsce go kochają, a te dwie nawet o nim śpiewają”. Ale Napieralski
tym się różni od Burmistrza, że podkreślenia swojej urody nie musi w specjalnych ankietach,
za społeczne pieniądze sugerować – on ją po prostu ma. Natomiast radny stary i łysy nie ma
szans, Pan łysiejący też tej szansy nie ma. Nie da się tego kupić za pieniądze podatników.
Właściwie to Burmistra można zrozumieć – pańską moralnością jest strach, podparty
poczuciem winy, podsuwa Panu niemądre pomysły – na zasadzie wóz albo przewóz, tonący
brzytwy się trzyma. Tak tonący różnych brzytew się trzymają. Pan w swoim zapędzeniu
zapomniał, że brzytwy też są ostre. Muszę przyznać że pomysły wyborcze aby utrzymać się
na wodzie burmistrz ma niesamowite, nie z tej ziemi. Natomiast w obliczu zagrożeń takich
jak skażona woda, gazyfikacja, śnieg i lód na chodnikach jest Pan bezradny jak niemowlę.
W historii Polski był już piękny Marian z Solidarności, ale dawno już o nim nie słychać.
Pewnie zbrzydł jak my obaj. Różni nas jednak to że ja tylko zbrzydłem a Pan dodatkowo
obrzydł wyborcom, co wielu wyborców cieszy i liczą na zmianę. W polskich samorządach
lepiej niż w Warszawie wiemy czego nam trzeba i takie samorządy mają sukcesy. Ale są też
takie samorządy w których kwitnie nepotyzm, klientelizm i korupcja. Wówczas nic dziwnego
że ludzie są zniesmaczeni tym co widzą i słyszą, i na własnym zdrowiu czują - Nostradamus.
Radny stwierdził, iż miał zaśpiewać Burmistrzowi, ale że nie bardzo potrafi tylko sparafrazuje
znaną pieśń i przeczyta to co chciałby zaśpiewać:
„Boże coś Pleszew przez tak liczne wieki otaczał ludźmi honoru i sławy,
Przed Twe oblicze zanosim błaganie dobrego burmistrza ześlij na nas Panie,
Burmistrza honoru ześlij nam Panie.”
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Radny Żychlewicz stwierdził, że ma jeszcze jedną uwagę, że on zawsze stara się być lepszy,
najlepszy – trzy razy lepszy od Kowalskiego i proszę zwrócić uwagę, że śpiewa, a raczej
czyta za darmo. No może nie koniecznie za darmo, ma przecież dietę radnego. Stara się jak
umie pracować za pieniądze podatników.
Następnie dokończył parafrazowanie pieśni:
„Serdeczna Matko wszystkich biednych ludzi, niech go ich lament do litości wzbudzi”.
Przewodniczący Rady poprosił radnego Żychlewicza o zakończenie wypowiedzi, ponieważ są
to sprawy różne, ale nie są to sprawy związane z sesją.
Radny Żychlewicz dokończył swoją wypowiedź: Panie Burmistrzu wszystko przed Panem,
wyborcy Panu wybaczą niech Pan tylko naprawi zło jakie Pan sieje.
Niech Pan np. Pani Hausman wyrówna straty, niech Pan biednym dzieciom wypłaci pełne
stypendia, ogłosi żeby lepiej nie używać wody z kranu.
W tym momencie Przewodniczący Rady odebrał głos Radnemu Żychlewiczowi.
Burmistrz stwierdził, że nie trzeba mówić jaka to była wypowiedz, gdyż wszyscy to słyszeli.
Zdaniem Burmistrza to wystąpienie było żenujące. Radnemu Żychlewiczowi Burmistrz
odpowiedział, że zapomniał jeszcze o słońcu Peru. To co zrobił Pan Kowaliski nie było
w żadnym wypadku zamysłem Burmistrza i nie było z nim ustalane. Dla Burmistrza ta
sytuacja również nie była przyjemna. Artysta formę programu wymyślił sam, jeżeli kogoś
tym obraził, to należą się przeprosiny, ponieważ był zaproszony przez Burmistrza, który
osobiście również czuje się tym zdarzeniem zażenowany. Następnie Burmistrz żartobliwie
oznajmił radnemu Żychlewiczowi, że jeszcze żaden mężczyzna się nim nie interesował radny
jest pierwszy.
Radny Sitnicki poinformował, że Klub „Razem z PO” składa na ręce Przewodniczącego Rady
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ronda w Pleszewie im. Ks Jerzego Popiełuszki.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 37 protokołu.
Radny Nawrocki wyraził zdziwienie, że dzień wcześniej członkowie Klubu Razem z PO
wyrazili aprobatę na propozycję zgłoszoną i przegłosowaną na Komisji Bezpieczeństwa.
Zgłoszona propozycja była jedną z najmniej kontrowersyjnych, nie odnosiła się do żadnego
nazwiska, oczywiście nie odbierając nikomu zasług dotyczył ona ronda Miast Partnerskich.
Radny myślał, że tego typu dyskusji nie będzie dlatego nawet nie zgłaszał w imieniu Komisji
takiej propozycji. Wygląda na to, że co innego się mówi i co innego robi To co pasuje się
nagina. Radny w imieniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Socjalnych i Zdrowia,
w pełnym składzie osobowym, łącznie z członkami Klubu Razem z PO zgłosił o nadanie
rondu nazwy – Rondo Miast Partnerskich.
Wiceprzewodniczący Klak poinformował, ze na Komisji Budżetowej proponował nadanie
rondu nazwy – im. Lecha i Marii Kaczyńskich.
Radny Grobys stwierdził, że aż ciężko się robi na sercu gdy słyszy się te wszystkie
propozycje. Temat ten i przywoływane nazwiska są zbyt poważne . Należy wyhamować, a nie
robić jeden przez drugiego. Będą kolejne ronda, wystarczy wszystko uzgodnić przez czasem.
Radny Sitnicki oznajmił, że nikt nie miał intencji wprowadzania rywalizacji między
patronami ronda. Chodzi tylko o fakt, że radni są stawiani w takiej sytuacji, że mogą jedynie
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przyjąć odgórnie wybraną propozycję i nic więcej. Istota powinna być taka, że propozycji
powinno być więcej i Rada wówczas może ocenić, która jest najbardziej godna i wybrać jedna
kandydaturę. Celowe byłoby wprowadzenie dodatkowych konsultacji i poddanie to pod ocenę
mieszkańców.
Radny Woźny stwierdził, że rondo najlepiej nazwać Rondem Wszystkich Świętych.
Następnie zapytał o zabytkowy pałac w Lenartowicach, w którym było 4 mieszkańców,
którzy dostali teraz wypowiedzenie, co będzie dalej z tymi ludźmi?
Przewodniczący Rady poinformował, że zachodzi potrzeba wyrażenia zgody dla Burmistrza
MiG na zwołanie zebrania wiejskiego w Nowej Wsi w związku ze śmiercią sołtysa Jerzego
Całki i koniecznością wyboru na jego miejsce nowego. Rada musi upoważnić Burmistrza do
przygotowania tego zebrania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie upoważnienie Burmistrza do przygotowania
zebrania wiejskiego w Nowej Wsi w związku ze śmiercią sołtysa Jerzego Całki
i koniecznością wyboru na jego miejsce nowego przedstawiciela wsi.
Rada Miejska poprzez głosowanie jednogłośnie 20 upoważniła Burmistrza do przygotowania
zebrania wiejskiego w Nowej Wsi w związku ze śmiercią sołtysa Jerzego Całki
i koniecznością wyboru na jego miejsce nowego przedstawiciela wsi.

Radny Kaczmarek oznajmił, że teraz wszystko jest pokazane w świetle rywalizacji. Należy
zadać sobie pytanie skąd się pojawił ten problem? Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji?
Radni muszą się dowiadywać z gazet o inicjatywie nadania nazwy rondu, mało tego pisma sa
już powysyłane do GDDKiA, tu jest właśnie przyczyna problemu i kontrowersji.
Radny Dryjański stwierdził, że możemy nie zgadzać się z nazwą ronda czy też co do
materiałów sesyjnych, ale szanujmy się wzajemnie i nie obrażajmy.
Przewodniczący Rady poinformował, ze w I połowie lipca odbędzie się jeszcze jedno
posiedzenie Sesji Rady Miejskiej. Następnie złożył podziękowania za udział w sesji
wszystkim radnym i obecnym gościom. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący
zamknął XXXVII Sesję RM.

Protokołowała:

Przewodniczący Rady:

Paulina Mielcarek

Mieczysław Kołtuniewski
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Wykaz załączników
Załącznik nr 1 – lista obecności Radnych Rady Miejskiej,
Załącznik nr 2 - lista obecności kierowników Urzędu Miasta i Gminy,
Załącznik nr 3 – lista obecności sołtysów,
Załącznik nr 4 – lista obecności Przewodniczących Zarządów Osiedli,
Załącznik nr 5 – lista obecności zaproszonych gości,
Załącznik nr 6 – Postanowienie nr XXXVII/3/2010 w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” (Szczepan Wojtczak),
Załącznik nr 7 - Postanowienie nr XXXVII/4/2010 w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” (Andrzej Borkowski),
Załącznik nr 8 - Postanowienie nr XXXVII/5/2010 w sprawie nadania odznaczeń „Za Zasługi
dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew” (Jacek Przepierski),
Załącznik nr 9 – uchwała nr XXXVII/333/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych,
Załącznik nr 10 – uchwała nr XXXVII/334/2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Pleszewskiemu,
Załącznik nr 11 – uchwała nr XXXVII/335/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pleszewskiemu,
Załącznik nr 12 - uchwała nr XXXVII/336/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pleszewskiemu na realizacje zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu powiatu pleszewskiego”,
Załącznik nr 13 - uchwała nr XXXVII/337/2010 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy
Pleszew na 2010 r.,
Załącznik nr 14 - uchwała nr XXXVII/338/2010 w sprawie zmiany uchwały
Nr
XXXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie Programu współpracy Miasta i
Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2010,
Załącznik nr 15 - uchwała nr XXXVII/339/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
Załącznik nr 16 - uchwała nr XXXVII/340/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok,
Załącznik nr 17 - uchwała nr XXXVII/341/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2009 r.,
Załącznik nr 18 - uchwała nr XXXVII/342/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2009 r.,
Załącznik nr 19 - uchwała nr XXXVII/343/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2009 r.,
Załącznik nr 20 - uchwała nr XXXVII/344/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze,
Załącznik nr 21 - uchwała nr XXXVII/345/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronów,
Załącznik nr 22 - uchwała nr XXXVII/346/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezie,
Załącznik nr 23 - uchwała nr XXXVII/347/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra Nadzieja,
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Załącznik nr 24 - uchwała nr XXXVII/348/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew,
Załącznik nr 25 - uchwała nr XXXVII/349/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi,
Załącznik nr 26 - uchwała nr XXXVII/350/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawidowie,
Załącznik nr 27 - uchwała nr XXXVII/351/2010 w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
Załącznik nr 28 - uchwała nr XXXVII/352/2010 w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze
półrocze danego roku budżetowego
Załącznik nr 29 - uchwała nr XXXVII/353/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej Miasta i Gminy Pleszew
Załącznik nr 30 - uchwała nr XXXVII/354/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
Załącznik nr 31 - uchwała nr XXXVII/355/2010 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew,
Załącznik nr 32 - uchwała nr XXXVII/356/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przejęcia
działki nr 179/13 położonej w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z
przeznaczeniem pod budowę wiejskiego boiska sportowego
Załącznik nr 33 - uchwała nr XXXVII/357/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku
Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie
Załącznik nr 34 - uchwała nr XXXVII/358/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa
Załącznik nr 35 - Informacja o stanie przygotowań do realizacji kompleksu sportowego,
Załącznik nr 36 - Informacja Komisji ds. Europejskich o działalności w II półroczu 2009r.
Załącznik nr 37 - Projekt uchwały Klubu „Razem z PO” w sprawie nadania nazwy ronda w
Pleszewie im. Ks Jerzego Popiełuszki.
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