
Protokół Nr XXIV/09  
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 29 stycznia 2009 roku 
 

                    Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył 
XXIV sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie powitał panie i panów radnych, radnych powiatowych, Burmistrza, pracowników 
samorządowych, sołtysów, wszystkich zaproszonych gości.  
W dalszej części sesji Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym.  
5. Interpelacje radnych.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Pyzdrach na 2009r. 
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.  
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2009 rok.  
9. Zapytania i wolne wnioski. 
10. Wniesienie uwag do protokołów z poprzednich sesji. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. 
12. Zakończenie sesji. 

 
Porządek obrad sesji po zmianach został przyjęty jednogłośnie („za” – 14). 
 
Ad. 3.  
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 5 grudnia 2008r. do 29 stycznia 2009 przedstawił 
p. Krzysztof Strużyński. 
 
11 grudnia odbyło się spotkanie w Urzędzie Pracy na temat możliwości pozyskania gazu  
z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. Sprawozdanie przedstawił prezes spółki p. Kowalski, 
który przedstawił program na najbliższe 5 lat swojej działalności. Z tej informacji wynika, że 
Spółka Gazownicza będzie inwestować – będzie działała w kierunku, który przynosi zysk 
czyli gazyfikowała tereny, gdzie jest duże zapotrzebowanie na gaz przemysłowy.  
Gmina Pyzdry ma możliwość i szansę w 2010 r. pozyskania gazu od strony Raszew -  
z Brzóstkowa do Pyzdr.  
Były podejmowane wcześniejsze próby gazyfikacji naszej gminy, ale jak wynika ze statystyk, 
ogrzewanie gazem jest drogie i nie ma wielkiego zainteresowania wśród mieszkańców.   
Ale dobrze byłoby, gdyby do Pyzdr gaz byłby doprowadzony.  
15 grudnia w sali OSP w Pyzdrach została zorganizowana wigilia dla samotnych osób przez 
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej  
16 grudnia w Szkole Podstawowej w Pyzdrach miała miejsce prezentacja projektu 
„Powstanie Wielkopolskie” z okazji 90 rocznicy. W prezentacji uczestniczyli przedstawiciele 
Powiatu, także Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Powstania Wielkopolskiego we 
Wrześni.  



Bardzo dobrze zaprezentowała się młodzież pod kierownictwem p. Wiesławy Wojtyńskiej  
18 grudnia w sali M-G Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe z sołtysami z terenu 
gminy Pyzdry. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie wigilijne we Wrześni 
zorganizowane przez Starostę Powiatu. 
19 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowo - wigilijne w Szkole Podstawowej w Lisewie 
połączone z występem bożonarodzeniowym.  
21 grudnia - po raz pierwszy zorganizowana została na rynku w Pyzdrach wigilia dla 
mieszkańców gminy i miasta, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Za przygotowanie duże podziękowania należą się M-G Ośrodkowi Kultury i p. Seniorką, 
które we własnym zakresie przygotowywały posiłki wigilijne.   
22 grudnia – wigilia z pracownikami Urzędu i jednostek podległych.  
28 grudnia – odbyło się spotkanie z okazji 50 – lecie Koła Pszczelarzy w Pyzdrach 
30 grudnia – nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w związku z otrzymaniem dofinansowania 
w wysokości 70.000 zł.   
31 grudnia – odbył się sylwester na Rynku  
3 stycznia przebywałem z Przewodniczącym Rady p. Podlewskim na spotkaniu  
Noworocznym Marszałka Woj. Wielkopolskiego  
10 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Lisewo 
14 stycznia w Poznaniu odbyła się konferencja PROW 2007-2013 pt. „Możliwości i szanse 
rozwoju wsi Polskiej” i możliwości otrzymywania funduszy unijnych.  
15 stycznia odbyło się kolegium wójtów, burmistrzów ze Starostą 
W sali M-G Ośrodka Kultury Koło Emerytów i Rencistów zorganizowało Spotkanie 
Noworoczne. 
16 stycznia w hali widowiskowo – sportowej odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza 
Pyzdr z prowadzącymi działalność, radnymi, sołtysami.  
19 stycznia obradowała Komisja Budżetowo – Finansowa.  
22 stycznia - sesja Powiatu we Wrześni, a po sesji przekazanie dwóch samochodów dla 
policji i jednocześnie obchody 10 lecie Samorządu Powiatowego.  
25 stycznia - w kościele farnym w Pyzdrach odbył się koncert Chóru Lutnia z Wrześni 
27 stycznia obradowała Komisja Gospodarcza 
28 stycznia – spotkanie w sprawie programu integracji społecznej. Była obecna  
p. Sobolewska – konsultant regionalny. Była ocena dotychczasowych projektów oraz 
informacje na działalność w 2009r.   
W M-G Ośrodku Kultury były występy dzieci i młodzieży z koła muzycznego, które 
prowadzi p. Gromadziński z Wrześni.  
Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 19 par.  
Trwały parce nad budżetem na 2009 r.  

Andrzej Łyskawa – w Szkole Podstawowej w Pietrzykowie odbyło się podsumowanie 
projektu – „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.  
Krzysztof Strużyński – nie chciałem tak szeroko się wypowiadać.  
Ale wczoraj mieliśmy podsumowanie programu integracji społecznej, podczas którego  
w multimedialnej części prezentowały się szkoły biorące udział w programie. Reprezentowali 
się także emeryci i renciści, którzy poprzez Fundację realizowali program, także 
Towarzystwo Turystyki Wodnej Perkoz i inne organizacje.  
Z tej okazji został wydany kalendarz na rok 2009.    
Myślę, że program polityki społecznej będzie bardzo szeroko w tym roku przerabiany  
i będziemy mieli możliwość kontynuowania go.  
Pani Sobolewska nawet stwierdziła, że jak ten program europejski będzie dobrze 
funkcjonował, to jest szansa zakończenia go wyjazdem do Brukseli.  



 
 
 
Ad. 4.  
Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym 
przedstawił p. Mieczysław Podlewski.  
Wszystkie dyżury czwartkowe pełniłem.  
Uczestniczyłem w spotkaniach wigilijnych, w spotkaniu noworocznym Marszałka Woj. 
Wielkopolskiego.  
Wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wydania pozytywnej opinii  
o projekcie budżetu na 2009 r.   
Uczestniczyłem w uroczystości z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego.  
 
Ad. 5.  
Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy odpowiedzi na interpelacje otrzymali i czy ich 
zadawalają.  
 
Elżbieta Kłossowska – na ul. Zwierzyniec trwały prace związane z osuszaniem gruntu.  
Na wysokości kapliczki św. Franciszka wybijały źródła, które zostały odpowiednio 
przekierowane (wykonany drenaż). Droga jest już sucha.  
Poprosiła Burmistrza o to, żeby przeprowadzić rozmowy z p. Głuchowskim w sprawie 
wykupu części od Niego działki, ponieważ wchodzi ona szerokim łukiem w drogę.   
Ewa Nowak – o utwardzenie terenu przy sklepie we Wrąbczynkowskich Holendrach  
Eugeniusz Staszak – dnia 30 grudnia 2008r. odbyła się sesja, na której nie byłem.  
Swoją nieobecność usprawiedliwiłem u Przewodniczącego Rady. Ale to nie znaczy, żeby 
niektórzy radni, a szczególnie któryś radny wykrzykiwał po skończeniu sesji – „dlaczego 
Staszaka nie ma, znów Staszak się spóźnił”.  
W życiu bywa tak, że najważniejsze w życiu jest zdrowie, rodzina, inne sprawy, a gdzieś na 
następnym miejscu są prace społeczne.  
Chodzi o radnego Sulkowksiego. Pracuję 32 lata, szanuję pracę i mam swoje obowiązki.  
A że radny Sulkowski nie pracuje, jest na rencie od iluś lat, ma wolny czas i zawsze mu 
pasuje to jest Jego sprawa i niech zachowa się kulturalnie i niech się nie pyta – gdzie jest 
radny Staszak, bo ja też się nie pytam, jak któregoś z radnych nie ma.  
Złożył interpelację do Przewodniczącego Rady – czy radny może tak głęboko wnikać w życie 
prywatne radnego.  
Lechosław Sulkowski – to nigdzie nie było wykrzykiwane, to powiedziałem na ostatniej sesji 
w 2008r. Powiedziałem, że radny Staszak nie zdążył nawet przyjść, bo sesja się skończyła. 
Przeważnie się spóźniał.  
Eugeniusz Staszak – przeważnie, to znaczy ile razy.  
Lechosław Sulkowski – nigdzie więcej nie wykrzykiwałem.  
Henryk Gonerka odczytał interpelację od Klubu Radnych Siedmiu.  
W sprawie podjęcia niezgodnej z obowiązującym prawem decyzji przez Burmistrza 
Krzysztofa Strużyńskiego o powołaniu na Zastępcę Burmistrz Romana Ejchorszta.   
Zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych 
zatrudnionych w urzędach gmin, starostach powiatowych i urzędach marszałkowskich, osoba 
pełniąca funkcję zastępcy burmistrza powinna posiadać ukończone studia wyższe. Prosimy  
o zajęcie odpowiedniego stanowiska i odpowiedź w powyższej sprawie.  
Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.  



Krzysztof Strużyński – jeśli chodzi o interpelacje, to wpłynęła do Pana Przewodniczącego 
też interpelacja od pracowników gospodarczych.  
Poprosił, aby takie interpelacje były zgłaszane na posiedzeniach Komisji, a nie zgłaszać je 
pod publikę na sesji.  
 
 
Ad. 6.  
Przewodniczący Rady – przed sesją spotkałem się z delegacją - pracownikami szkoły, 
dyrektorem, związkami zawodowymi odnośnie przynajmniej 10% podwyżki wynagrodzeń 
Poprosił radnych, aby teraz rozważyć ten temat. 
Henryk Gonerka – odczytał pismo skierowane do Przewodniczącego Rady od Związku 
Nauczycielstwa Polskiego.  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wstrzymania planów związanych  
z podwyższaniem płac pracowników administracji i obsługi szkół i przedszkola. Prosimy  
o zabezpieczenie środków w budżecie szkoły na 20 % podwyżkę w 2009r. dla pracowników 
administracji i obsługi. Z informacji, które uzyskaliśmy od dyrektorów szkół wynika,  
że w projekcie planu finansowego na rok 2009 zabezpieczono środki na 10% wzrost 
wynagrodzeń. Plan taki został pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Pedagogicznej  
i przekazany do organu prowadzącego. Wzrost wynagrodzeń miał nastąpić z dniem 1 stycznia 
2009r. jednakże z informacji pracowników wynika, że do dnia dzisiejszego płace nie wzrosły. 
Zaniepokojeni tą sytuacją domagamy się obiektywnego i życzliwego spojrzenia na kwestię 
ich zarobków. Podwyżki cen energii, opału i żywności pogarszają i tak już nienajlepszą 
sytuację materialną tych ludzi. Pragniemy dodać, że wykonanie przez nich czynności często 
wykraczają poza ich zadania oraz czas pracy. Przykro nam, że wyniki naszych pracowników 
nie są dostrzegane i doceniane przez Radę Miejską w Pyzdrach. Wręcz przeciwnie.  
Prosimy zatem o pisemne uzasadnienie zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi oczekujemy  
w ustalonym terminie.  
 
Przewodniczący Rady o godzinie 13 30 ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  
 
Hanna Skrzydlewska – proponujemy dwa warianty. Albo dzisiaj przedyskutować 10 % 
podwyżkę płac, ale dla wszystkich pracowników, nie tylko dla pracowników szkół, albo jak 
nie dojdziemy do porozumienia skąd na to wziąć pieniędzy, to jeszcze raz temat skierować na 
Komisje celem przedyskutowania i sesję budżetową przełożyć na przełom lutego i marca.  
Henryk Pyrzyk – jako Przewodniczący Komisji Budżetowej przekazał informację na temat 
jak wygląda budżet gminy, jaka jest sytuacja w gminie. Żeby każdy o tym wiedział, bo 
wiadomo, że podwyżkę 10%, 20% czy 50% płac każdy by chciał.   
Plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 wynosi 22 mln zł. Na wydatki bieżące 15,8 mln 
zł, a z tego na wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników – 7.670.000 zł. Na dotacje 
Urząd przeznacza 1.153.000 zł. Wydatki na obsługę długu 120.000zł. Na pozostałe wydatki  
w tym np. opał, energia – 6.864.000zł.  
Na inwestycje w projekcie budżetu jest wpisana kwota 6.457.000zł.  
Przygotowany projekt budżetu jest oparty na kredycie tzn. żeby zrealizować wydatki  
w kwocie 22 mln zł  p. Burmistrz będzie musiał zaciągnąć kredyt w wysokości ponad 9 mln, 
co stanowi 40% budżetu.  
Jest to i dużo i mało. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to w projekcie budżetu jest 
zapisana kwota 4,5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej i jeżeli gmina otrzymałaby 
dotację w kwocie 3,375.000 zł, to warto tę inwestycję realizować.   
Po otrzymaniu w/w dotacji chcąc zrealizować wydatki w kwocie 22 mln zł wysokość kredytu 
byłaby mniejsza.  



Antonina Balicka – gdybyśmy otrzymali w/w dofinansowanie, to automatycznie kwota ta 
przeszłaby na spłatę kredytu i wtedy kredytu nie byłoby 9 mln, ale ok. 5 mln.  
Henryk Pyrzyk – tak na dzień dzisiejszy wygląda budżet gminy. Można go zostawić w takiej 
formie jak jest. Można np. zaciągnąć jeszcze 1 mln kredytu na podwyżki dla pracowników.   
Nie chcę wchodzić w kompetencje dyrektorów szkół, ale można zmniejszyć o jeden oddział 
w Szkole Podstawowej w Pyzdrach i Gimnazjum i już pewna kwota będzie zaoszczędzona  
i można ją przeznaczyć na podwyżki.  
Na dzień dzisiejszy w Gimnazjum mamy 140 uczniów mniej niż było 2001 r. a oddziałów jest 
mniej tylko o dwa.  
Hanna Frączak – to nie prawda. Początkowo było 15 oddziałów a obecnie jest 11.  
Henryk Pyrzyk – to mam złe dane. Ale na dzień dzisiejszy w Gimnazjum jest 260 uczniów.  
Danuta Kaźmierska (wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego) 
Większych klas robić nie możemy. W Gimnazjum w klasach pierwszych są oddziały 26 
osobowe. Większych klas nie możemy tworzyć, bo mamy ok. 30% dzieci z opiniami, które 
potrzebują innych metod uczenia, dzieci z orzeczeniami, które nie jeżdżą do szkół 
specjalnych i tymi wszystkimi uczniami nauczyciel musi się zająć.  
Jest pytanie jak mają uczniowie zdać dobrze egzamin gimnazjalny, jak nauczyciel na lekcji 
ma 26 uczniów w klasie, a danego przedmiotu jest tylko jedna godzina tygodniowo.  
A nauczyciel ma w klasie jeszcze uczniów z opinią, z orzeczeniem.  
Jeżeli klasy będą jeszcze bardziej liczne, to nie oczekujmy, że wyniki egzaminów będą 
lepsze. Będą coraz gorsze. W bieżącym roku wyniki egzaminów były troszkę lepsze od 
minionych lat, ale nie jest to zadawalające.  
Jest niemożliwe, żeby były jeszcze bardziej liczne klasy.  
Eugeniusz Staszak zapytał, od kiedy pracownicy szkół nie mieli podwyżki? 
Pracownicy szkół obecni na sesji odpowiedzieli, że od siedmiu lat pracownicy obsługi nie 
mieli podwyżki.  
Eugeniusz Staszak – jestem zbulwersowany. Stanowisko pracowników popiera, bo nie 
wiedział, że od tylu lat nie było podwyżki.  
Panie Burmistrzu, Dyrektorzy szkół, dlaczego pracownicy nie mieli podwyżki?  
Przez siedem lat nie było podwyżki, a teraz ktoś ściągnął was pracowników na sesję  
Panie Burmistrzu, Dyrektorzy szkół taki długi okres czasu bez podwyżki, to jest dla mnie, dla 
radnego żenujące. Powinniście się wstydzić.   
Pani Kłossowska, kiedy była Przewodniczącą Rady mówiła, że pracownicy samorządowi od 
iluś lat nie otrzymali podwyżki, trzeba im przyznać 10%. Wtedy o Was pracownikach obsługi 
w szkołach nie usłyszałem.  
Jerzy Antkowiak – w planach finansowych do budżetu środki na podwyżki zostały 
zaplanowane.  
Od siedmiu lat pracownicy administracji i obsługi w szkołach nie mieli podwyżki, nie licząc 
tzw. wzrostu inflacyjnego. Uważam, że śmieszną podwyżką jest wzrost płac o inflację.  
Ponadto uważam, że skoro radni o tym nie wiecie a podejmujecie decyzje, to wypadałoby 
zaprosić np. dyrektorów szkół i o wszystkim się dowiedzieć.  
Eugeniusz Staszak – wszystko się zgadza.  
Ale gdzie była Wasza (pracowników) władza, zwierzchnicy do tej pory.  
Elżbieta Kłossowska – progi w zakresie wynagrodzeń były podwyższane.  
Eugeniusz Staszak – nikt z dyrektorów nie miał odwagi, żeby przyjść do radnych  
i powiedzieć o środkach na podwyżki dla pracowników 6-czy 10%, bo pracownicy 
administracji i obsługi w szkołach pracują za głodowe pensje. Bo otrzymują tylko 1,5% 
wzrostu wynagrodzeń.  
Wasze dzisiaj przyjście na sesję jest ostatnią deską ratunku. Rozumiem Was, bo trzeba  
w końcu gdzieś przyjść. Mogę to odczytać teraz, że jest to wymuszenie na radnych.  



Ale Wasze pierwsze skierowanie się powinno być do dyrektorów szkół, Burmistrza,  
do wydziału oświaty, który albo nie miał odwagi, albo przez złośliwość bo pracownicy 
samorządowi by dostali podwyżkę, a ich podwyżka w stosunku do pracowników obsługi  
w szkołach byłaby znacząca.    
Zwyżka wynagrodzeń o 1,5% dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, to nie była 
żadna podwyżka, nawet nie regulacja inflacyjna, bo wynosiła ona 3%. Tu się zgodę  
z Dyrektorem Antkowiakiem. A siedem lat ten marazm zamrożonych płac jest dla mnie nie 
zrozumiały. Wcale się nie dziwię, że Państwo pracownicy w tej rozpaczy przyszliście na sesję, 
bo może uda się coś wygospodarować. Gdybyśmy podwyższyli wam o 3,5 %, to uważam,  
że to by była za mała rekompensata, ale trudno nadrobić rekompensatę za siedem lat.  
Musicie Państwo sami na spokojnie sobie odpowiedzieć, kto tu zawinił.  
Podobnie było z przedszkolem. Opłaty (fundusz na remonty) za przedszkole nie były 
podwyższane. Dlatego przedszkole dzisiaj mamy, jakie mamy i teraz pewne rzeczy musimy 
wykonywać. Fakt jest taki, że też były zaniedbania. Nie wiem, czy dyrektorzy boją się 
Burmistrza, czy boją się pisać. Nie wiem na czym to polega. Ale gdyby przez siedem lat 
pracownicy samorządowi w gminie nie mieli podwyżki, to dopiero by się działo.  
Hanna Frątczak wyjaśniła, że pracownicy obsługi tak jak pracownicy Urzędu Gminy  
i Miasta mają corocznie podwyżkę o stopień inflacyjny. Dwa lata temu była niewysoka 
podwyżka, ale była.  
Dlaczego nie ma podwyżek? Corocznie do budżetu wprowadzamy kwotę na podwyżki. 
Niestety co roku jest ten sam problem, bo nie ma pieniędzy na inwestycje. I pozostaje 
podwyżka tylko o stopień inflacyjny. To nie wynika z tego, że podwyżek nie chce dyrektor, 
czy referat oświaty. Po prostu na co inne są potrzebne pieniądze. Są potrzebne na inwestycje 
tak jak i w tym roku. I za rok będzie tak samo.  
Pracownicy Urzędu nie dostaną i może dlatego, że nie zwróciliśmy się do Burmistrza.  
Eugeniusz Staszak – w poprzednich latach nigdy nie widziałem, żeby dyrektorzy szkół 
przyszli tak jak dzisiaj i prosili o podwyżkę dla pracowników. Ani Burmistrz nie walczył. 
Byłem radnym i pamiętam. 
Danuta Kaźmierska – czy nadal mamy milczeć, czy wreszcie możemy się odezwać.  
Mieczysław Podlewski – każdy ma prawo dopominać się swojego. 
Krzysztof Strużyński – przygotuje dane z tych siedmiu lat, jakie podwyżki były 
proponowane, jak środki były na wynagrodzenia obcinane, gdy był konstruowany budżet. 
Zawsze przeznaczaliśmy 10 czy 15% na podwyżki płac. Ale środki były obcinane i kończyło 
się na podwyżce inflacyjnej.  
Proszę nie mówić, że Burmistrz zapomniał, czy ktoś inny zapomniał przez 7 lat  
o pracownikach, bo zawsze do budżetu była wstawiana kwota na podwyżki.    
Elżbieta Kłossowska – związku zawodowe podczas opracowywania regulaminów 
występowały w imieniu pracowników, dbały chociaż o minimalne podwyżki. Żeby jakoś 
ruszyć z miejsca, żeby nie było tej dużej dysproporcji.  
Była duża dysproporcja, jeśli chodzi o punkt procentowy między pracownikami szkół w ubr. 
Ten punkt procentowy został zrównany.  
Jednak przez ostatnie dwa lata odgórnie przychodziły informacje o zamrożeniu płac.  
Antonina Balicka – nie.  
Elżbieta Kłossowska – teraz rozmawiamy o dużych liczbach, które nam nic nie mówią. Ale 
należy się przyjrzeć poszczególnym pensjom bez pokazywania nazwisk. Ich pensje są na 
granicy ubóstwa. Dlatego jest wielki czas, żeby zastanowić się nad tematem, niezależnie od 
tego, czy poprzednia Rada podniosła pensje o wskaźnik inflacji, czy nie podniosła.  
Pracownicy mają na utrzymaniu rodziny. I dlatego nie należy tematu rozpatrywać  
w kategoriach dużych liczb, inwestycji. 



Jestem za rozwojem gminy, za inwestycjami. Nie interesuje mnie, czy zrobimy trzy drogi  
w jednym miejscu, bo jak zrobimy je w tym roku, to w przyszłym już nie będziemy ich 
wykonywać, bo one już będą.  Ale czy po tych drogach będzie miał kto chodzić.  
Szkoły zawsze były, są i będą dotowane. Ale tak jak nasze dzieci w domach, dzieci to jest 
nieustanna inwestycja. Na dzieci w szkołach pracuje zespół ludzi. Trzeba cos zrobić, żeby ci 
ludzie nie zniechęcili się do pracy z dziećmi. Gdy będą zarabiać bardzo mało, to nikt nie 
będzie chciał u nas pracować.  
Henryk Pyrzyk – p. Kłossowska ma rację, ja to rozumie. Ale z tego co wiem uczniów  
w szkołach jest coraz mniej, subwencja coraz wyższa, a pracownicy podwyżki pensji nie 
otrzymują. Przecież subwencja przekazywana jest do szkoły. Czyli jest tutaj sprawa 
dyrektorów, którzy nie dbają, żeby pracownik gospodarczy miał 5 czy 10% podwyżki 
wynagrodzenia.  
Elżbieta Kłossowska – czy konstrukcja projektu budżetu z 10% podwyżką wynagrodzeń dla 
pracowników spotkała się z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej? Czy są 
jakieś niepokojące sygnały, bo p. Pyrzyk mówi o tym dużym deficycie?   
Antonina Balicka – co roku Burmistrz przedstawiając projekt budżetu Radzie Miejskiej pisze 
w części opisowej dotyczącej wydatków, że do projektu budżetu na rok np. 2009r. przyjęto 
wzrost wynagrodzeń pracowników o 10%, w innych latach chociaż o stopień inflacji.  
O propozycji wzrostu wynagrodzeń pracowników radni zawsze byli powiadamiani.  
Jerzy Antkowiak – subwencja oświatowa wzrasta, ponieważ koszty utrzymania wzrastają.  
Z roku na rok koszty utrzymania (np. energia, opał) wrastają i dlatego pomimo, że dzieci nie 
przybywa, wysokość subwencji jest wyższa.  
Uważam, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w szkołach im 
się należą. Zauważył, że wzrost wynagrodzeń nie dotyczy dużych kwot np. 1 mln zł. Na te 
podwyżki potrzebna jest kwota ok. 40.000 - 50.000 zł.   
Elżbieta Kłossowska – p. Antkowiak wypowiedział się co do pracowników administracji  
i obsługi w szkołach, a my mówimy o wszystkich pracownikach samorządowych.  
Grzegorz Ławniczak – po co my się tutaj kłócimy. Jeśli chodzi o kwotę 40.000 zł, to można 
ją pozyskać z rezerwy budżetowej.  
Mieczysław Podlewski – kwota na podwyżki dla wszystkich pracowników nie jest duża. 
Dlatego poprosił radnych o przegłosowanie na w/w cel środków z rezerwy budżetowej.  
Alicja Płoszewska – subwencja oświatowa zawiera w swoich wyliczeniach również pozycje, 
które mają obsłużyć finansowo wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi nie 
będących nauczycielami. Natomiast o ile płace nauczycieli regulowane są ustawowo przez 
wskazanie określonego procentu kwoty bazowej, o tyle pensje pracowników nie będących 
nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych będących placówkami 
oświatowymi ustalane są przez radę gminy. Do 1 stycznia 2009r. składały się z dwóch 
składników: z wynagrodzenia podstawowego i tabeli punktów. To radni ustalali wartość 
wynagrodzenia podstawowego i wartość punktu. Tylko Rada była uprawniona do stanowieniu 
o wynagrodzeniu tych pracowników.  
Sesja budżetowa jest sesją, której przebieg jest dość szczegółowo opisany w przepisach.  
Porządek sesji budżetowej jest taki, że prezentuje się projekt budżetu autorstwa wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta z autopoprawkami, jeżeli zostały wprowadzone po opinii RIO. 
Z ustawy wynika, że projektodawcą budżetu jest wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Po 
odczytaniu projektu uchwały budżetowej następuje dyskusja i wprowadzanie ewentualnie 
pewnych poprawek zgłoszonych przez radnych.  
Przenoszenie środków w tej chwili burzy cały projekt budżetu.  
Henryk Pyrzyk – my jako Komisja Budżetowa jednogłośnie wprowadziliśmy zmiany do 
projektu budżetu. Nad zmianami pracowaliśmy długo, bo prawie 7 godzin.  



Jak teraz mamy wprowadzić jeszcze inne zmiany, to zburzymy to co opracowaliśmy 
dotychczas.  
Hanna Skrzydlewska – skoro mamy wprowadzić zmiany do projektu budżetu związane  
z zabezpieczeniem środków na podwyżki dla pracowników, ale konkretnie nie wiemy jakie 
kwoty w jakich pozycjach budżetu trzeba zmienić, to zamiast dzisiaj na sesji omawiać to 
szczegółowo zaproponowała aby sesję dotycząca uchwalenia budżetu przełożyć na następny 
miesiąc. A na Komisjach szczegółowo przyjrzymy się jeszcze raz projektowi budżetu.  
A pozostałe punkty dzisiejszej sesji należy zrealizować.  
Grzegorz Ławniczak – nie ma się czemu przyglądać. Jest rezerwa budżetowa i problem 
byłby załatwiony.  
Hanna Skrzydlewska – jest się czemu przyjrzeć, a rezerwa budżetowa musi być 
zaplanowana.  
Józef Błaszczak – 15 listopada 2008r. został do radnych skierowany projekt budżetu na 
2009r.  
Nie wiem, czy podczas tworzenia tego projektu budżetu była konsultacja społeczna, która 
powinna być.  
Antonina Balicka – nie ma takiego wymogu.  
Józef Błaszczak – chodzi mi o to, że niektóre sprawy np. to, że nauczyciele, urzędnicy nie 
mają podwyżek wychodzą dopiero teraz. Prawie do końca stycznia była cisza, dopiero dzisiaj 
ujawnił się problem.  
Elżbieta Kłossowska – nauczyciele mają podwyżki.  
Hanna Skrzydlewska – w projekcie budżetu pieniądze na podwyżki dla pracowników były 
zaplanowane. Pierwsza Komisja odbyła się w styczniu, na której zaproponowano zmiany do 
projektu budżetu. Dopiero po Komisji tej wyszła informacja o proponowanych zmianach do 
projektu budżetu. Dlatego wcześniej nikt tematu podwyżek płac nie poruszał.  
Eugeniusz Staszak – wypowiedział się za uchwaleniem budżetu na następnej sesji.  
Gdyby przez siedem lat w budżecie gminy były zaplanowane pieniądze na podwyżki, tematu 
by nie było. Nie wiem, czy wszyscy tematu podwyżek pilnowali. Czy nauczyciele pilnowali, 
to nie wiem, bo im podwyżkę gwarantowała karta nauczyciela.  
Dlatego w poprzednich latach była podwyżka, ale bardzo mała, a gdyby co roku była  
w wysokości 4, 5% . 
Dziwię się, bo w budżecie na 2008r. była zaplanowana podwyżka 10% na wynagrodzenia,  
w 2009r. też 10% podwyżka, ale wszystko upada.  
Chociaż nikt w powiecie nie stosuje 10% podwyżki wynagrodzeń, ale my będziemy musieli 
dać ją Wam pracownikom. 
Regionalna Izba Obrachunkowa niezależnie od tego, czy w projekcie budżetu będzie 
zaplanowana 10% czy 20% podwyżka wynagrodzeń, to taką zaakceptuje. Bo skoro gmina ma 
na to środki, to może je dać.  
Gdybyśmy wzięli budżety innych gmin, to w żadnym 10% podwyżki wynagrodzeń nie ma.  
Podwyżki 10% w 2008r. wyszły z zaniedbań, które trzeba było nadrobić.  
Zwrócił się do radnych o przełożenie sesji budżetowej na kolejny termin. A pracownikom 
trzeba pomóc i dać 10 % podwyżkę wynagrodzeń by do tematu nie powracać.  
A pracownicy niech sobie sami odpowiedzą, co się wydarzyło przez te siedem lat.  
Henryk Pyrzyk – niektórzy nie umieli zadbać o pracowników, ale p. Burmistrz umiał zadbać 
o swoich pracowników. Wypłacił im „13” pensję, to jeszcze otrzymali nagrody po 3.000 zł.  
Antonina Balicka – nagrody z funduszu nagród otrzymali pracownicy samorządowi Urzędu, 
ale pracownicy szkół także.  
Hanna Frątczak – z 1% funduszu nagród otrzymali nagrody również pracownicy obsługi  
w szkołach i nauczyciele.  
 



Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o przełożenie tematu dotyczącego 
uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok na kolejną sesję. 
„Za” wnioskiem głosowało 12 radnych.  
 
Przewodniczący Rady o godzinie 14 10 ogłosił 15 minutową przerwę w obradach.  
 
Ad. 7.  
Lechosław Sulkowski odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Andrzej Łyskawa – w sprawozdaniu pojawiały się daty z 2007r, a sprawozdanie miało 
dotyczyć roku 2008.  
Lechosław Sulkowski – w większości Komisja Rewizyjna kontrolowała wydatki za rok 
2007, a sprawozdanie dotyczy pracy Komisji Rewizyjnej w 2008r.  
Józef Błaszczak – sprawozdanie jest obszerna i dokładne. Pocieszające jest to, że Komisja 
Rewizyjna zauważyła, że te imprezy, które się odbywają należy je zapowiadać. Jeśli jednak 
chodzi o salę sportową, to nie jest to realizowane.  
Poprosił, aby w br. zainteresować się sprawami wody w sensie takim, żeby na początku roku 
posprawdzać stany liczników itd., a to dlatego, że mieliśmy nieprawidłowości w tym temacie. 
Rada Miejska w obecności 15 radnych przyjęła w/w sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 
2008r. Sprawozdane stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 8. 
Henryk Gonerka odczytał plan pracy Rady Miejskiej na 2009r.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła w/w plan pracy Rady Miejskiej 
na 2009r. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
 
Andrzej Łyskawa odczytał plan pracy Komisji d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2009r.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła w/w plan pracy Komisji na 
2009r. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
 
Henryk Pyrzyk odczytał plan pracy Komisji Budżetowo – Finansowej na 2009r.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła w/w plan pracy Komisji na 
2009r. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
 
Czesław Kupiecki odczytał plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2009r.  
Józef Błaszczak – okazuje się, że bardzo dużo spraw jest dotyczących szkół, przedszkola, 
oświaty. 
Wnioskował, aby w/w Komisja raz na kwartał dokonywała oceny działalności szkół, 
przedszkola. Aby na ten temat informację składał referat oświaty prowadzący w Urzędzie 
szkoły, by na bieżąco rozpatrywać wiele spraw.  
Komisja Oświaty jest władna w temacie spraw oświatowych tworzyć uchwały, podpowiadać 
pewne sprawy.  
Elżbieta Kłossowska – p. radny Błaszczak wyraził swego czasu bardzo właściwą opinię,  
że w sprawach dotyczących oświaty, zdrowia, kultury głosem wiodącym powinny być 
ustalenia i prace Komisji Oświaty, a dlaczego tego nie bierze się pod uwagę. A przecież my 
członkowie Komisji pracujemy. 
Grzegorz Ławniczak – zapomina się.  



Józef Błaszczak – jako radny uważam, żeby nie było takiej sytuacji, jaka dzisiaj zaistniała. 
To od Was (członków Komisji) zależy, czy otrzymacie materiały, czy nie. Czy 
satysfakcjonujące Was, czy nie. Bo taka jest rola tej Komisji. Szkoda, że w tej Komisji jest 
tylko trzech radnych.   
Elżbieta Kłossowska – czyli p. Błaszczak będzie się liczył z opiniami Komisji Zdrowia.  
Józef Błaszczak – na ochotnika mogę się zgłosić do pracy w tej Komisji.  
Rada Miejska w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła w/w plan pracy Komisji na 
2009r. z zaproponowaną zmianą. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.  
 
Lechosław Sulkowski odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.  
Alicja Płoszewska – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym plan pracy Komisji 
Rewizyjnej powinien przyjąć formę uchwały.  
Przewodniczący Rady zaproponował, aby z uwagi na to, że nie został przygotowany projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej temat ten należy przełożyć 
na następną sesję.  
 
Ad. 9.  
Nikt nie zabrał głosu.  
 
Ad. 10.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołów z sesji z dnia Nr XIII/09 z dnia 5 grudnia 2008r.  
i Nr XIV/09 z dnia 30grudnai 2008r.  
 
Ad. 11.  
Protokół sesji z dnia 5 grudnia 2008r. został przyjęty jednogłośnie („za” – 15).  
Protokół sesji z dnia 30 grudnia 2008r. został przyjęty („za” – 14, „wstrzymał się: -1).  
 
Ad. 12. 
Józef Szafarek (kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji we 
Wrześni)  
Niektórzy rolnicy nie otrzymali jeszcze decyzji na dopłaty unijne, ponieważ w ich wnioskach 
były pewne sprawy, które wymagały rozstrzygnięcia i napisania uzasadnienia. Na 2700 
rolników w pierwszej turze wypłacono środki 2200 rolnikom. Wczoraj i dzisiaj wypisano 500 
decyzji, do wypisania pozostało 90 decyzji. Wśród tych 90 rolników, którzy nie otrzymali 
decyzji są rolnicy, którzy po kontroli mają błąd większy niż 3% i rolnicy, którzy złożyli 
deklaracje na dopłaty energetyczne.  
 
Podziękował sołtysom, radnym, że zmobilizowali miejscowych rolników do uczestnictwa  
w szkoleniu, które odbyło się w sali OSP Pyzdry, z którego skorzystało ok. 150 osób. 
Szkolenie dotyczyło przypomnienia wymogów, jakie od rolników żąda Unia. Teraz przy 
kontrolach będzie wiele rzeczy sprawdzanych, także dokumentacja dotycząca stanu zwierząt 
(trzoda, bydło, kozy, owce) i za braki będą wyciągane konsekwencje.  
Istniejące stany zwierząt będą sprawdzane z rejestrem prowadzonym przez rolnika  
i z ewidencją prowadzoną przez Agencję.  
Są zatrudnione dwie dodatkowo osoby w Agencji, którzy tym tematem będą się zajmowali.  
Nieprawidłowości w trzodzie jest 100 tys. sztuk. Są rolnicy, którzy sprzedają świnie, a nie 
prowadza ksiąg. Tacy rolnicy dopłat w 2009 nie otrzymają.  
 
Gospodarstwa niskotowarowe – ci rolnicy, którzy w okresie 6 miesięcy od daty otrzymania 
trzeciej raty nie otrzymali wezwania, to czekają za pieniędzmi. Otrzymają oni czwartą i piątą 



ratę. Ci rolnicy, którzy nie spełnili warunków, pieniędzy już otrzymanych nie będą zwracać, 
ale IV i V raty już nie otrzymają.  
 
Zaczynają wpływać do rolników wnioski o dopłaty unijne na 2009r. Należy je dokładnie 
wypełniać i od 15 marca można już je składać do Agencji. 
Podziękował p. Burmistrzowi za udostępnienie pomieszczenia przy ul. Kaliskieh, w którym 
rolnicy mogą uzyskać informacje, składać wnioski i nie muszą jeździć do Wrześni. Gmina 
Pyzdry jest jedyną gminą w powiecie, w której takie praktyki są stosowane.  
Także w tym roku chciałby, aby to się odbywało na dotychczasowych zasadach. Stażystów, 
których Urząd zatrudni zaprosił na przeszkolenie.  
 
Grzegorz Ławniczak – czy w sprawie gospodarstwa niskotowarowych przyjdą decyzje na IV 
i V ratę? 
Józef Szafarek – decyzje przychodzą tylko odmowne.  
Józef Błaszczak – jak się analizuje wyniki wyborów, to radny powiatowy p. Szafarek jest pół 
radnym gminy Kołaczkowi i pół radnym Pyzdr.  
Chodzi mi o Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, o zgłaszane przez nas wnioski,  
o odpowiedzi na interpelacje. Jesteśmy tak traktowani jakbyśmy byli na końcu powiatu.  
Poprosił, aby radni powiatowi przyjrzeli się tym sprawom, które Pyzdry składają. Skoro 
składamy wnioski, to oczekujemy odpowiedzi.  
Stanisław Janiak – chodzi o dopłaty ONW. W 2008r. minął mi 5 letni okres, w którym 
wykazywałem taką sama powierzchnię gruntu. Czy w 2009r. będą mógł dokonać zmiany w 
powierzchni gruntu – chce wyłączyć z dopłat ONW 2 ha.  
Józef Szafarek – zobowiązanie trwa 5 lat. Rolnicy, którym mija ten termin nie są 
zobowiązani do kontynuowania wcześniej podawanej powierzchni. Ale deklarowany okres 5 
letni musi się skończyć. Najlepiej jak rolnicy w Agencji dokładnie to sprawdzą.  
Stanisław Janiak – do radnych powiatowych 
Do Przewodniczącego Rady Powiatu napisałem pismo odnośnie drogi Zapowiednia – 
Wrąbczynek. Do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Ani pisemnej, ani ustnej.  
Krzysztof Strużyński – w związku z zapytaniem p. Janiaka.  
Na spotkaniu ze Starostą p. Dyrektor Kubczak była i też pytałem o te drogi.  
Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi ewidencję natężenia ruchu drogowego i dlatego nasze 
drogi na Zapowiedni wypadły niekorzystnie. W tym roku nie jest brana pod uwagę. 
Lepiej wypadły drogi w gminie Miłosław, Nekla i tam będą realizowane w zależności od 
tego, jakie koszty będą ponoszone na akcje „zima”. Pani Dyrektor ma do dyspozycji jakąś 
pulę pieniędzy. Do tej pory było wykorzystane ok. 200 tyś zł, czyli prawie 50 % tej wartości.  
Stanisław Janiak – chciałbym się p. Dyrektor zapytać, gdzie to nasilenie ruchu było badane?  
Krzysztof Strużyński – jeżeli właściciel drogi bada natężenie ruchu, to nie musi się nikomu 
tłumaczyć gdzie i kiedy.  
Teresa Waszak – jako radni powiatowi możemy powiadomić, że na 2009r. zaplanowany jest 
remont mostku w m. Zapowiednia, z czego 225.000 zł jest dofinansowanie po stronie 
powiatu, a pozostałe środki są pozyskiwane. W latach 2009/2010 będzie realizowana 
inwestycja powiatowa na drodze Tarnowa – Spławie- Nowa Wieś Podgórna. Realizacja raczej 
w 2010r.  
 
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XXIV 
Sesję Rady Miejskiej o godz. 15 05. 
 
Protokółowała:                                                                             Przewodniczący Rady 
Alina Banaszak                                                                         /-/ Mieczysław Podlewski  


