
Protokół Nr XIX/08  
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 23 czerwca 2008 roku 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 13 00 otworzył XIX sesję 
Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 
15 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, radną powiatową, radcę prawną, burmistrza, 
pracowników samorządowych, sołtysów, wszystkich zaproszonych gości.  
W dalszej części sesji Wiceprzewodniczący 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. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/118/04 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenie 
granic ich obwodów.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę 

drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie zadań inwestycyjnych.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia w drodze 

przetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości wieczystemu 
użytkownikowi działki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez 
dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Pyzdry, zabudowanej na cele mieszkaniowe.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  

15. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego Prosna Lisewo. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
19. Zakończenie sesji. 

Po czym zaproponował, aby rozszerzyć porządek obrad sesji o punkt 14a) wykreślenie ze 
składu Komisji Zdrowia radnego Mieczysława Podlewskiego, a wpisanie Kłossowskiej 
Elżbiety, jak wyrazi taką wolę.   



Eugeniusz Staszak – czy wyborów uzupełniających do składu komisji nie będzie? 
Rada Miejska jednogłośnie wypowiedziała się za przyjęciem do porządku obrad sesji punktu 
14a).  
Alicja Płoszewska – projekt uchwały, który radni dzisiaj otrzymali jest związany z tym, że  
p. Mieczysław Podlewski został Przewodniczącym Rady i złożył rezygnację z pracy w 
Komisji Oświatowej.  
I jest propozycja, żeby w tej Komisji zasiadła p. Elżbieta Kłossowska, ale to nie może się 
odbyć bez wyboru.  
 
Powyższy porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie („za” – 15) w następującym brzmieniu: 

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. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/118/04 Rady Miejskiej  

w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę 
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenie 
granic ich obwodów.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę 

drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 

sfinansowanie zadań inwestycyjnych.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia w drodze 

przetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości wieczystemu 
użytkownikowi działki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez 
dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Pyzdry, zabudowanej na cele mieszkaniowe.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości rolnej 
stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  

14a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/06 Rady Miejskiej z dnia 
5.12.2006r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, ochrony 
Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

15. Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego Prosna Lisewo. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
19. Zakończenie sesji. 

 
Ad. 3.  
Burmistrz Krzysztof Stru żyński przedstawił informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym.  
 



27 maja – w Zawidowicach k. Pleszewa odbył się Dzień Samorządowca organizowany pod 
patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,  
28 maja – posiedzenie Zarządu Fundacji „Tutaj Warto”. Fundacja przechodzi przekształcenia.  
29 maja – uczestniczyłem w uroczystości Dnia Matki organizowanej przez Związek 
Emerytów i Rencistów,  
30 maja – w M-G Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty prowadzone pod przewodnictwem 
Konsultanta Regionalnego p. Ewę Sobolewską, a temat to: „Partycypacyjny model budowania 
strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminach”. Dotyczy to możliwości 
pozyskiwania pomocy finansowych.  
1 czerwca – festyn historyczny „pierwsze użycie broni palnej na ziemiach polskich” na 
przystani wodniackiej, 
5-6 czerwca – w Poznaniu odbyły się Światowe Dni Ochrony Środowiska pod patronatem 
Ministra Środowiska i Wojewody Wielkopolskiego,  
8 czerwca – w Bierzglinku odbył się „Dzień Pola”, który prowadziła radna powiatowa  
p. Teresa Waszak.  
Na stadionie zawarciańskim w Pyzdrach odbyły się Sportowe Zawody Miejsko – Gminno  -
Pożarnicze.  
W Rudzie Komorskiej odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez mieszkańców wsi 
Ruda Komorska, Zamość i Warsztaty Terapii Zajęciowej.  
9 czerwiec – p. Sobolewska prowadziła dalsze szkolenie – pokazywała jak się wypełnia 
wnioski dotyczące pozyskania pomocy finansowej.  
11 czerwca – obradowała Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
12 czerwca – odbyły się Międzyszkolne Zawody Sportowe w Pietrzykowie tzw. „1001 gra”, 
w których brały udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Pyzdry.  
W godzinach popołudniowych w Gnieźnie odbyło się spotkanie odnośnie porozumienia 
międzygminnego, gdzie Związek Gmin Szlaku Piastowskiego, do którego nasza gmina należy 
obradował na temat wysypiska śmieci w Lulkowie.   
Jak już mówiłem na posiedzeniach Komisji docelowo Związek Gmin Szlaku Piastowskiego 
będzie składał wniosek do programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
o dofinansowanie. W programie są podane warianty, do których chciałaby przynależeć każda 
gmina. Gminy mają 10 – dniowy okres, w którym muszą się określić, jaki ten wariant będzie 
wybrany. Potem Rada Miejska musiałaby się zastanowić się nad uchwałą o cyklicznym 
dofinansowaniu do roku 2012 w sprawie 15% wkładu, który każda gmina musi dokonać, ze 
względu na to, żeby należeć do tego Związku Gmin.  
14 czerwca – obchody Dni Pyzdr na stadionie zawarciańskim.  
16 czerwca – obradowała Komisja Zdrowia 
17 czerwca – obradowała Komisja Gospodarcza, Rewizyjna. Zakończenie roku szkolnego  
w Przedszkolu.  
18 czerwca – spotkanie z dyrektorami szkół – podsumowanie roku szkolnego i planowane 
remonty w szkołach w czasie wakacji.  
19 czerwca – uroczystość z okazji 50 – lecia pożycia małżeńskiego (10 par).  
Zakończenie roku szkolnego klas VI Szkoły Podstawowej i klas III Gimnazjum.  
20 czerwca – walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia na rzecz Osób Poszkodowanych 
w wypadkach komunikacyjnych tzw. „Drogowskaz”. Można składać wnioski związane  
z ruchem drogowym, profilaktyką, likwidacją barier dla osób poszkodowanych w wypadkach 
komunikacyjnych i pozyskać środki. 
Kwota, jaką dysponuje „Drogowskaz” to rocznie nawet do 300.000 zł. 
 



Na posiedzeniach Komisji poinformowałem, że p. Milewska z Mińska Mazowieckiego ma do 
zagospodarowano 1,32 ha na terenie m. Pyzdry. Są to grunty po p. Bukowieckich w pobliżu 
przystanku PKS i stolarni.  
Oczekuję na stanowisko Rady w tej sprawie. Właścicielka gruntu najpierw wystąpiła do 
Gminy z propozycją wykupu. Jeżeli gmina nie będzie zainteresowana, to będzie poszukiwała 
innego nabywcy gruntu.  
W dniu dzisiejszym zaczyna się układanie drugiej warstwy dywanika asfaltowego na drodze 
Ciemierów Kolonia.  
Tam też trwają prace nad fundamentowaniem wieży Era.  
W budynku Urzędu są wymieniane okna.  
Do Wojewody zostało wysłane pismo odnośnie suszy w rolnictwie. Obecnie przyjmowane są 
wnioski od rolników. Później Komisje będą pracowały w terenie.  
Zostało także wystosowane pismo do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w sprawie prac naprawczych, jakie zostały zgłoszone. Myślę, że będą realizowane wspólnymi 
siłami. Zakład Gospodarki Komunalnej musi się w ich realizację włączyć. 
Radni otrzymali kalkulacje kosztów przebudowy chodników w Pyzdrach   
Radni nie zgłosili żadnych pytań do Burmistrza.  
 
Ad. 4.  
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym.  
 
29 maja – dyżur w biurze Rady  
2 czerwca – wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uchwały dotyczącej 
regulaminu targowiska miejskiego. W tej uchwale była niespójność - były podane dwa 
terminy jej wejścia w życie.  
6 czerwca – dyżur w biurze Rady. Tego dnia do biura Rady przybył radny Sulkowski  
o podpisanie delegacji na wyjazd do Wrześni na spotkanie Powiatowej Rady Sportu.  
12 czerwca – dyżur w biurze Rady. Tego dnia rozważałem zakup książki dla ucznia 
kończącego naukę w każdej szkole z najwyższą średnią. Było zakupionych 7 książek dla 
sześciu szkół. Koszt zakupu 280 zł.  
16 czerwca- wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Wrąbczynek z prośbą o odczytanie na 
sesji. Henryk Gonerka poinformował, że sprawa ta została załatwiona już na Komisjach. 
Następnie odczytał treść pisma. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
17 czerwca – udział w posiedzeniu Komisji ds. Samorządu i Inicjatyw Gospodarczych, 
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego,  
18 czerwca – wpłynęło pismo od rodziców uczniów klas pierwszych  
Henryk Gonerka odczytał treść pisma. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, na którym wprowadzono dwa dodatkowe 
punkty porządku obrad tj. odwołanie przewodniczącej Komisji („za” odwołanie było 3 
radnych, „przeciw” – 2) i powołanie przewodniczącego Komisji(jednogłośnie), którym został 
p. Henryk Pyrzyk.  
 
Ad. 5.  
Mieczysław Podlewski – czy radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na 
ostatniej sesji?  
Józef Błaszczak – odpowiedź otrzymałem, ale nie jestem z niej zadowolony. Moja 
interpelacja dotyczyła tzw. witaczy. Otrzymałem odpowiedź, że p. Kustosz je zaprojektuje.  
 



A znając szybkość działania p. Kustosza chciałbym, aby było powiedziane, w jakim terminie 
będzie to zrealizowane.  
Eugeniusz Staszak – ja może nie w kwestii interpelacji. Ale w sprawie pisma  
z Wrąbczynkowskich Holendrów w sprawie wodociągu. Pismo zostało odczytane, ale jakie 
jest stanowisko Rady. Tam chodzi o uiszczenie odpłatności. Bo też niejako zostawiliśmy 
Burmistrz w próżni niekompetencyjnej, nie będzie wiedział co robić.  
Nie wiem, czy jest p. Balicki od tego, czy Kierownik Zakładu? Bo było spotkanie. Czy może 
Pan kierownik Zakładu (Robert Balicki) mi wytłumaczy.  
Robert Balicki – nie byłem na zebraniu, nie mogę wytłumaczyć.  
Stanisław Janiak – sytuacja była taka, że każdy będzie płacić 1.500 zł za wodę plus 
przyłącze na swój koszt. Jest obecnie uzgodnione, że 1.500 zł wraz z przyłączami  
i licznikiem. O to chodziło. 
Eugeniusz Staszak – ale nie jest to klarownie.  
Stanisław Janiak – tak jest.  
Eugeniusz Staszak – trzeba sprawę uporządkować. Jest przyłącze, idzie główna linia 
wodociągowa. Jest pytanie: od hydrantu tzn. skąd?  Bo idzie główna linia, a hydrant może być 
kilka metrów.  
Za co mają mieszkańcy płacić? Mieszkańcy mają płacić za przyłącze, a nie od hydrantu. 
Jeżeli od hydrantu, to opłata będzie nielegalna.  
W piśmie było wymienione, że jedni płacili 500 zł. Albo traktujmy wszystkich równo. Ja 
uważam, że te ich zobowiązania powinny być anulowane i Rada podjąć uchwałę skoro 
mieszkańcy wszyscy płacili 500 zł. Nna jakiej zasadzie tamci mają przyłącze nie będę 
domniemywał. Pytanie, czy są mapki geodezyjne? Dlatego też do tego tematu trzeba podejść 
poważnie. Ewentualnie 500 zł tak jak wszyscy, resztę musi pokryć gmina.  
Ewa Nowak – starałam się o wodę na Wrąbczynek i Wrąbczynkowskie Holendry. Zostałam 
powiadomiona, że linia będzie kosztowała 1.500 zł bez przyłączy. Tak samo był 
poinformowany p. Janiak. Nie od żadnego hydrantu tylko od przyłącza.  
Zebranie zrobiłam u siebie w domu. Myślałam, że są to swoi ludzie. Jeżeli kogoś tym 
obraziła, to przepraszam.  
W protokole jest zapisane Wrąbczynkowskie Holendry i Zapowiednia, ale we wsi 
Wrąbczynek ludzie bardziej potrzebują wody, bo są zwierzęta, małe dzieci i dlatego 
wnioskowałam, aby tam woda była wcześniej zakładana. 
Henryk Gonerka – odbierając to pismo od mieszkańców Wrąbczynka zadałem pytanie. Oni 
godzą się na 1.500 zł jeżeli będzie tak jak ustaliliśmy – od głównej do posesji. Tak 
powiedziała Pani, która składała to pismo do biura Rady. 
Henryk Pyrzyk– wszyscy 100%.  
Henryk Gonerka – tak.  
Stanisław Janiak – jeżeli chodzi o kwotę 500,- zł, to była ta kwota, ale musimy pamiętać,  
w którym to roku wieś Wrąbczynek miała budowany wodociąg. Nie porównujmy tamtych 
pieniędzy teraz do tych.   
Henryk Pyrzyk – p. Staszak ma rację, Musimy rozgraniczyć co należy do gminy, a co do 
mieszkańców i trzeba skończyć z tym, bo się pobiera nielegalnie. Uważam, że jest to 
nielegalne pobieranie, wyłudzanie pieniędzy od mieszkańców. Gmina powinna budować 
wodociąg – linie główną w ulicy, a przyłącze niezależnie od długości czy 50 m, czy 100m, 
należy do mieszkańca. Trzeba tę sprawę raz uporządkować i będzie spokój.  
Ewa Nowak – gdy we Wrąbczynkowskich Holendrach była zakładana woda płaciliśmy za 
linię 700 zł plus przyłącza.  
Mieczysław Podlewski – poprosił radnych, aby nie mówiło kilku radnych na raz, aby 
pojedynczo zabierali głos.  



Ewa Nowak – inne miejscowości miały inne sumy i też się godzili na to. Dlaczego teraz 
mamy inną kwotę ustalać.  
Stanisław Janiak – jeżeli chodzi o końcówki, o przyczółki i kwotę 1.500zł, to średnio  
w Zapowiedni koszt przyłącza wyniesie ok. 1.400 zł, 1.500 zł, bo są duże odległości.  
Krzysztof Strużyński – zawsze było tak, że gmina ponosiła koszty dokumentacji, mapek, 
ewentualnie wykonanie inwentaryzacji było wliczone w koszty, które partycypowali 
zainteresowani mieszkańcy.  
Zawsze główną linię, czy to wody, czy kanalizacji wykonywała gmina, a za przyłącze płacił 
zainteresowany.  
Zabudowa na terenie wsi Wrąbczynkowskie Holendry, Wrąbczynek jest rozproszona  
i niektóre zabudowania były od głównej sieci 400m, 600m, to jeden zainteresowany by musiał 
zapłacić 25.000,- zł za przyłącze, a inny, co był szczęśliwie usytuowany przy drodze płaciłby 
np. 100 zł czy 200 zł, bo tyle by kosztowało jego przyłącze.  
Zawsze na zebraniach była inicjatywa, czy sołtysa, czy zainteresowanych mieszkańców, żeby  
uśrednić opłatę. Wszyscy włączali się w niedolę tych, którzy byli dalej zabudowani w polach 
i mieli czasami po 400 m przyłącza. I uwzględniali to, że ten jest szczęśliwy, co mieszka przy 
drodze i płaci 100,- zł. Chcieli to średnio zrobić i wynosiło to raz 700,- zł, 20 lat temu 500,- 
zł, raz wyszło 1.500 zł.  
Jeżeli Państwo podejmiecie uchwałę, to nie musimy wcale brać pieniędzy i koniec. Tylko 
chodzi o sam fakt, że sami zainteresowani poczuwali się do tego, że zamiast naprawić 
hydrofor (co też sporo kosztuje) lepiej skorzystać z możliwości podłączenia się do 
wodociągu, bo problemu z brakiem wody już nie będzie.  
Termin realizacji tej inwestycji jest ustalony z rolnikami po zbiorach, czyli po żniwach  
i wykopkach. Dlatego z niektórymi terminami czekamy i nie wchodzimy w to.  
Eugeniusz Staszak – mieszkańcy powinni płacić tylko za przyłącze. Skończmy z tą 
partyzantką. Gmina ma przestrzegać prawa.  
Uchwalać będziemy kredyt inwestycyjny. Możemy z czegoś zrezygnować a zadecydować  
o pokryciu kosztów budowy całej sieci wodociągowej, a mieszkańcy za przyłącze.  
Krzysztof Strużyński – zawsze było tak było.  
Eugeniusz Staszak – nie mylcie, czy wiecie co to jest przyłącze, a co to jest sieć główna?  
Z uwagi na zabranie głosu przez kilku radnych część wypowiedzi p. Staszaka jest 
niezrozumiała. 
Marek Kami ński – kiedyś tak było i było dobrze.  
Eugeniusz Staszak - Panie Kamiński, gdyby złożył Pan skargę o zwrot pieniędzy to gmina 
zwróciłaby Panu te pieniądze za przyłącze. Bo tak to wygląda. 
Według prawa wodnego „gminy nie mogą pobierać opłat za budowę sieci od osób, które chcą 
mieć wodociąg. Od tego są opłaty adiacenckie. Urząd ochrony konsumenta – zainteresowany 
nie może finansować, budowy, rozbudowy sieci wodociągowej, musi tylko na własny koszt 
budować przyłącze”.  
Mieczysław Podlewski – ponownie zwrócił się do radnych, aby pojedynczo zabierali głos, 
aby jeden radnych innemu nie przeszkadzał w wypowiadaniu się, bo robi się bardzo głośno. 
 
Zgłoszone interpelacje  
Henryk Gonerka, Henryk Pyrzyk – ponownie składamy (czwarta z kolei) interpelację  
w sprawie przeniesienia masztu telekomunikacyjnego w Pyzdrach z ul. Kościuszki poza 
miasto. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy konkretnej odpowiedzi w poruszonej sprawie. 
Nadmieniamy, że mieszkańcy nadal „atakują” nas pytaniami, kiedy ta sprawa zostanie 
zakończona, a my niestety nie potrafimy udzielić naszym wyborcom jakiejkolwiek 
informacji, ponieważ sami nie otrzymaliśmy precyzyjnej odpowiedzi.  
Żądamy zatem podania dokładnego terminu przeniesienia masztu.  



Stanisław Janiak – dwóch rolników zgłosiło potrzebę wykonania przejazdu przez rów  
w miejscowości Królewny. Jeden z tych rolników wiosną nie może dojechać do swojej 
działki, bo rów jest pełen wody i musi objeżdżać 2,5 km.  
Krzysztof Strużyński – zainteresowany rolnik musi przyjść do Urzędu, wskazać miejsce, 
numer działki.  
Grzegorz Ławniczak – o ustawienie dwóch znaków – ograniczenie prędkości do 40 km  
w Ksawerowie przy masarni.  
Elżbieta Kłossowska – na ul. Kościuszki (między Rynkiem a ul. Farną) znacznie obniżył się 
grunt przy studzience. Chodzi o obniżenie studzienki.  
Marek Kami ński – na Górnych Grądach jest droga, która prowadzi do p. Marciniak, do 
ubojni. Część tej drogi jest utwardzona, ale przez las bardzo duże dziury się porobiły.  
Chodzi o utwardzenie części tej drogi o dł. ok. 250 m. Może gruzem.  
 
Ad. 6.  
Hanna Frątczak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/118/04 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie planu sieci prowadzonych przez 
Gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenie 
granic ich obwodów.  

 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XII/118/04 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie planu 
sieci prowadzonych przez Gminę publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz ustalenie granic ich obwodów („za”- 4, nieobecnych - 2).  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2 + p. 
Kłossowska) 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/110/08 w sprawie 
zmiany uchwały nr XII/118/04 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004r.  
w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę publicznych oddziałów przedszkolnych 
 w szkołach podstawowych oraz ustalenie granic ich obwodów. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
Poinformowała, że ponieważ środki otrzymane z Funduszu Gruntów Rolnych w wysokości 
150.000 zł i 165.000,- zł zostaną przeznaczone na spłacenie deficytu musi się znaleźć zapis  
w uchwale mówiący o tym, że w paragrafie 11 Uchwały Nr XIV/74/07 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok 
zmienia się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych 
papierów wartościowych. Kwotę uchwalonego limitu w wysokości 1.648.726,80 zł zastępuje 
się kwotą 1.963.726,80 zł z tego na: 
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 350.000,00 zł; 
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 947.966,03 zł; 
3) spłatę wcześniej pożyczek i kredytów 665.760,77 zł.  



Była kwota ok. 360.000,- zł, do której dodajemy kwotę 315.000 zł (środki otrzymane  
z Funduszu Gruntów Rolnych). 
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian  
w budżecie („za”- 6).  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2 + p. 
Kłossowska) 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/111/08 w sprawie 
zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na przebudowę drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej we wsi Kolonia Ciemierów („za”-6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2 + p. 
Kłossowska). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/112/08 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej we wsi Kolonia 
Ciemierów. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych („za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” - 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2 + p. 
Kłossowska). 
 



Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/113/08 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obradach, która trwała od 13 55 do 14 10.  
W trakcie przerwy na sesję przybył radny powiatowy i zarazem kierownik Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni p. Józef Szafarek, którego 
Przewodniczący Rady powitał.   
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia 
Burmistrza Pyzdr („za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” 3, „wstrzymało się” - 2).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2  
+ p. Kłossowska). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących” podjęła 
Uchwałę Nr XIX/114/08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. Uchwała stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11.  
Aleksandra Kobielak odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zbycia w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Pyzdry.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry („za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” - 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2  
+ p. Kłossowska). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/115/08 w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Aleksandra Kobielak odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności 
nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działki.  
 



Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
prawa własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działki („za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” - 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2 + p. 
Kłossowska). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/116/08 w sprawie 
sprzedaży prawa własności nieruchomości wieczystemu użytkownikowi działki. Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Aleksandra Kobielak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Pyzdry, zabudowanej na cele mieszkaniowe.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry, zabudowanej na cele mieszkaniowe 
(„za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” - 5).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2  
+ p. Kłossowska). 
 
Mieczysław Podlewski – pytanie do radcy prawnego. Czy jak jest 50% bonifikaty, to nie 
musimy głosować tej uchwały, bo Burmistrz może tą bonifikatę udzielić bez uchwały.  
Alicja Płoszewska – zdania oceny w tej sprawie są rozbieżne.  
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie mówi, że z przepisu art. 4 ust. 
2 ustawy wynika, że właściwy organ w decyzji, czyli Burmistrz ustala opłatę z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, to On udziela za zgodą Rady. 
Ten wyrok zapadł wskutek zakwestionowania przez gminę rozstrzygnięcia Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Poznaniu i idąc tym tropem, że jest takie stanowisko Wojewody 
przygotowany został projekt uchwały.  
Ale niewykluczone, że jak Wojewoda w międzyczasie zmienił w tej sprawie zdanie, chociaż 
stan prawny się nie zmienił może się zmienić interpretacja i uchwała nasza może zostać 
uchylona.  
Jest to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 kwietnia 2007 r. z którego wynika, że 
nie jest możliwe zastosowanie przepisu art. 68 do ogólnie określonego kręgu podmiotów 
niesprecyzowanych nieruchomości, przed ustalenie ich ceny w sposób określony w ustawie. 
Organ udzielający zgody na udzielenie bonifikaty czyli Rada musi mieć każdorazowo 



zapewnioną możliwość oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wyceniona 
została zgodnie z przepisami.  
Wojewoda Wielkopolski wychodzi z powyższego założenia, aczkolwiek np. komentatorzy  
w ustawie o nieruchomości p. Bieniek jest zdania takiego jak Pan Przewodniczący. Ale nie 
ryzykowałabym w tej sytuacji – niepodjęcia uchwały.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/117/08 w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w 
odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyzdry, zabudowanej na cele 
mieszkaniowe. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Aleksandra Kobielak odczytała projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności 
nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia prawa 
własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pyzdry („za”- 6)  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt 
uchwały („za” – 4, „wstrzymał się” - 1).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” 2  
+ p. Kłossowska). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/118/08 w sprawie 
zbycia prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14a)  
Mieczysław Podlewski złożył rezygnację z pracy w Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  
Następnie poddał pod głosowanie wniosek – przyjęcie rezygnacji p. Mieczysława 
Podlewskiego z członka w/w Komisji. „Za” wnioskiem głosowało 15 radnych.  
Po czym zapytał radną Kłossowska, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Zdrowia i bycie jej 
członkiem? 
Elżbieta Kłossowska – już to, że przyszłam na obrady Komisji Oświaty świadczy o tym, że 
czuję się najlepiej w pracach tej Komisji. Zakres zadań stojący przed tą Komisją jest mi 
najbliższy, dlatego wyrażam zgodę na pracę w tej Komisji i proszę o pozytywne 
przegłosowanie.  
Henryk Gonerka odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/06 Rady 
Miejskiej z dnia 5.12.2006r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 „za” podjęła Uchwałę Nr XIX/119/08 w sprawie 
zmiany uchwały nr II/4/06 Rady Miejskiej z dnia 5.12.2006r. w sprawie składu osobowego 
Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, 
Sportu i Rekreacji. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



Ad. 15. 
Przemysław Dębski odczytał wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Prosna Lisewo  
o przyznanie dofinansowania. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski:  
Andrzej Łyskawa - Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa 
i Porządku Publicznego nie wypracowała stanowiska z uwagi na rozbieżność zdań członków 
Komisji. Temat może być rozpatrzony na sesji, ale pod warunkiem obecności przedstawiciela 
Klubu. W przypadku jego nieobecności Komisja uważa sprawę za całkowicie zamkniętą 
(„za”- 6).  
Henryk Pyrzyk  - Komisja Budżetowo – Finansowa pozytywnie wypowiedziała się  
w sprawie udzielenia dofinansowania UKS Prosna Lisewo (pokrycie rachunków 
wystawionych na Urząd z datą do 15 czerwca na kwotę do 7.000 zł).  
Czesław Kupiecki - Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, 
Kultury, Sportu i Rekreacji wypowiedziała się negatywnie („za” 2 + p. Kłossowska). 
Zapytał, dlaczego jest to Uczniowski Klub Sportowy. Gdyby faktycznie był to uczniowski 
klub to pozytywnie byłby zaopiniowany wniosek. 
Mieczysław Podlewski – w tym Klubie są zawodnicy, którzy jeszcze się uczą.  
Elżbieta Kłossowska – skoro na sesji jest przedstawiciel Klubu, to poprosiła, aby się 
wypowiedział.  
Mirosław Kwieciński – prezes UKS Prosna Lisewo  
Prezesem Klubu jestem drugą kadencję.  
W Klubie są chłopaki, którzy mają po 17,18  lat, to się jeszcze muszą uczyć. Niektórzy mają 
ponad 20 lat. Czy student, to też uczeń?  
Na pewno są zastrzeżenia do naszej działalności.  
Pięć lat współpracy z gmina było dobrze. Lekkie niedociągnięcia były. Dotacje co roku 
dostawaliśmy. A w tym roku wystąpiliśmy z wnioskiem do konkursu. Komisja 
zaproponowała nie dać, ale ostatecznie słowo należało do Burmistrza. Burmistrz przy radnym 
Podlewskim i Szablewskim powiedział „grajcie chłopaki, pieniądze będą. Przekonam swoich 
radnych”.  
I tak gramy. Skończyliśmy sezon. To co mogliśmy, pokryliśmy z własnej kieszeni, ale długu  
narobiliśmy. W Koninie jest dług, kary są do zapłacenia. Piłkarze bramkę zniszczyli, 
sędziowie musieli mieć zapłacone, policja przyszła, protokół spisała, kara jest do zapłacenia.  
Inna sprawa to ta, że rachunki mają być wszystkie wystawione na Urząd Miasta i Gminy.  
A sezon zaczął się w marcu. Rachunki były wystawiane jak w ubiegłych latach na Klub 
Sportowy. W środę o tym się dowiedziałem. Dzwoniłem do wystawców rachunków ale nie 
wiem, czy jest możliwość, żeby rachunki z datą cofnęli.  
Przemysław Dębski – jeśli chodzi o sprawy techniczne, to w ogóle nie jest to temat na sesję.  
Takich kwestii jak można pewne sprawy omijać nie powinno się upubliczniać.  
Jeżeli dzisiaj będzie decyzja pozytywna, to my w jakimś wąskim gronie wspólnie 
wypracujemy jakieś techniczne sposoby. Na to będzie czas. Teraz bym tego nie poruszał.  
Elżbieta Kłossowska – jaki jest dług? 
Mirosław Kwieciński – tak, jak przedstawialiśmy we wniosku do 7.000,- zł wszystko 
uregulujemy. Napisaliśmy również, że po zakończeniu rozgrywek, sezonu, działalność Klubu 
zawieszamy.  
Głównym sponsorem była gmina. Czasem jakaś drobna kwota wpadła od sponsora np. banku.  
Jesteśmy między młotem a kowadłem. Teraz wszystko zależy od Was. Piętnastka 
wspaniałych ludzi.  



Krzysztof Strużyński – przypomniał, że rozgrywki zaczęły się 1 marca, a w moim gabinecie 
byliście Państwo 15 kwietnia. Już półtora miesiąca graliście sami, niejako niezależnie. Nie 
wypada tutaj zganiać na Burmistrza, że Burmistrz kazał wam grać i wszystko będzie dobrze.  
Ja powiedziałem, że jeżeli Rada przeznaczy środki, to będą.  
Mirosław Kwieciński – nie byłem sam.  
Krzysztof Strużyński – wiem. 
Mirosław Kwieciński – a dlaczego Pan mówi, że 1 marca zaczęły się rozgrywki.  
Krzysztof Strużyński - sam Pan to powiedział.  
Mirosław Kwieciński – powiedziałem, że sezon zaczął się w marcu, a pierwszy mecz 
graliśmy 30 marca.  
Krzysztof Strużyński – ale z pismem byliście u mnie 15 kwietnia.  
Mieczysław Podlewski – może dopiero to było w kwietniu, bo Klub Prosna Lisewo czekał na 
opinię konkursu. Byliśmy po to czy grać dalej, czy nie grać. Bo jeżeli byłoby słowo nie grać, 
to by nie grali.  
Elżbieta Kłossowska – powiedział p. Kwieciński, że jest dwa lata prezesem.  
Mirosław Kwieciński – nie, jestem prezesem drugą kadencję.   
Elżbieta Kłossowska – tak się składa, że jestem drugą kadencję radną. Poprzednio pamiętam. 
Przewodniczący Rady p. Majdecki był w podobnej sytuacji, gdzie ratowaliśmy skórę 
Państwu, czyli całemu UKS. Nie będę w szczegóły wchodzić, Pan o wszystkim doskonale 
wie. Wniosków żadnych żeście Państwo nie wyciągnęli z tamtych nieprzyjemnych sytuacji. 
Była podobna sprawa.  
Do Państwa radnych mam taką sugestię i uwagę. Skoro pewne przyzwolenia daje się jednej 
organizacji, jednemu klubowi, ratuje się go z opresji. Jestem jak najbardziej za, bo cały czas 
jestem za ugodowym, pokojowym załatwieniem sprawy. Ale rozumiem, że jak ja działam w 
ramach mojej Fundacji dla dobra społeczeństwa całej gminy, to ja pozwolę już wyrazić  
i poprosić Państwa o poparcie np. na pokrycie przez Urząd powiedzmy w czasie wakacji  
5 wycieczek dla różnych grup wiekowych. Tutaj na szali mamy powiedzmy jakieś 
niedociągnięcia Klubu i mamy na szali uczciwe postępowanie.  
Jeżeli Państwo wyrażą zgodę, ja również wyrażę i będę za tym, żeby pokojowo rozwiązać, 
przy czym ja też proszę czy dla dzieci, czy dla dorosłych, czy dla młodzieży o np. wyjazdy na 
basen. Też się okażę rachunkiem na Urząd Gminy za koszty przejazdu. Chodzi o pięć 
wyjazdów w ciągu wakacji.  
Wiecie Państwo, że pracuję w czasie wakacji społecznie, więc proszę o pokrycie kosztów 
pięciu wyjazdów.  
Mieczysław Podlewski – wiemy wszyscy siedzący na tej sesji dokładnie, że byłoby tych 
pieniędzy i na wycieczki i na Klub, ale za wodę zginęło ponad 200.000 zł. I co dalej 
powiedzieć. Postawię kilka kropek.  
Elżbieta Kłossowska – a jak my będziemy tak dalej funkcjonować, to ciekawe do ilu urośnie, 
bo nie mamy gwarancji, że to się zakończy.  
Marek Kami ński – Prezes Klubu powiedział, że Klub zawiesza działalność. Według mnie 
jest to jednoznaczne z zawieszeniem rozgrywek.   
Elżbieta Kłossowska – ale jest mowa o zawieszeniu działalności Klubu, a nie o rozwiązaniu.  
Marek Kami ński - myślę, że jak Fundacja p. Kłossowskiej będzie miała jakieś kłopoty, to 
Rada też pomoże.  
Elżbieta Kłossowska – ja już stwarzam kłopoty na wakacje, kłopoty z pięcioma wyjazdami.  
Eugeniusz Staszak – nie byłoby tej dyskusji dzisiaj, gdyby Burmistrza nie powiedział: 
„grajcie, pieniądze się znajdą, radnych przekona, czy radnych przekonacie”, co też 
potwierdził p. Kwieciński.  
Ja już to powiedziałem na Komisji, na której Burmistrz uczestniczył, że gdyby Burmistrz 
powiedział, że niestety nie spełniliście wymogów, wasza oferta została odrzucona. 



A teraz wyszyła taka sytuacja, że Klub dostał przyzwolenie słowne.  
Na Komisji doszło do polemiki p. Szablewskiego i p. Podlewskiego jak tam było w gabinecie 
Burmistrza.  
Do Burmistrza poszło dwóch poważnych radnych. Uważam, że Burmistrz też jest poważny. I 
Teraz się okazało, że nie wiadomo, co wyszło.  
Uważam, że może na drugi raz warto byłoby w takich sprawach spisać notatkę służbową, 
którą podpisują wszyscy zainteresowani w sprawie. I dzisiaj tej dyskusji już by nie było.  
A tak na trzech sesjach temat jest dyskutowany.  
Do pracowników samorządowych i Burmistrza mam prośbę, aby w takich przypadkach pisać 
notatki służbowe, by uniknąć różnej interpretacji sprawy, niepotrzebnej polemiki.  
W dniu, w którym radni i prezes Klubu spotkał się z Burmistrzem, Burmistrz miał petentów, 
poważne rozmowy. Wszystko, że tak powiem było na szybkiego.  
Dlatego uważam, że teraz trzeba znaleźć rozwiązanie tej sprawy, ale też nie zgadzam się  
z p. Kłossowską, że teraz gmina będzie dobrym wujkiem, bo teraz to nawet rodzic nie daje 
pieniędzy dzieciom. Nie w tej sytuacji. Bo gdyby w gabinecie Burmistrza zapadła 
jednoznaczna sytuacja – nie macie dotacji, nie gracie. Gracie za swoje. To tak jak mówiłem 
na ostatniej sesji - tematu dzisiaj by nie było. Ani nie byłoby dzisiaj p. Kwiecińskiego.  
W tej chwili my musimy z tego wyjść. Rozmowa Prezesa Klubu była w obecności dwóch 
radnych. Panie radny Podlewski, czy Pan kłamie, czy nie. Chyba Pan mówi tak jak było. 
Część wypowiedzi radnego Staszaka jest niezrozumiała.  
Krzysztof Strużyński – ja nie mogą Klubowi zabronić grać. Niech sobie grają. Mogą 
zawiesić działalność, ale grać mogą też. A kto im będzie bronił.  
To, że pieniędzy nie dostaną, to była odpowiedź z konkursu, że się nie zakwalifikowali do 
niego. Dlatego nie ma o czym rozmawiać, co było w gabinecie, a co nie było.  
Alicja Płoszewska – nie wiem w jakiej formie radni tę sprawę rozpatrzą, czy w formie 
uchwały, czy … 
Nie będę komentować zaleceń Przewodniczącego Komisji Budżetowej, aby rachunki 
wystawione na Klub przepisać na Urząd, ponieważ nie podejmuję się tego zadania. Mogę 
tylko ze zdziwieniem przyjmować. Jak będzie wielkie moje zdziwieniem, to ktoś rozsądzi to 
kiedyś.  
Natomiast przypomniała radnym, że odbywał się konkurs. Że w ubiegłym roku Prosna 
Lisewo otrzymała decyzję o zwrocie dotacji. Zgodnie z ustawą, która obowiązuje nie ma 
prawa do otrzymania przez najbliższe 3 lata dotacji na działalność. Takie jest prawo.  
Co Państwo zrobicie, w jakiej formie to zrobicie.  
Czy Prosna Lisewo gra, czy nie gra. Czy Burmistrz tak powiedział, czy tak. To jest dla mnie 
okolicznością obojętną. Prawo mówi jak wcześniej powiedziałam. 
Antonina Balicka - rozmawiałam już z p. Kwiecińskim prezesem Klubu Sportowego. 
Zwracałam uwagę, że dysponując pieniędzmi budżetowymi musi mieć opracowane takie 
dokumenty jak: polityka rachunkowości, zakładowy plan kont.  
Zwróciła się do Prezesa Klubu z zapytaniem, czy są te dokumenty? 
Mirosław Kwieciński – w trakcie.  
Antonina Balicka – proszę o dostarczenie tych dokumentów razem z rachunkami.  
Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek – Kto jest za pozytywnym 
załatwieniem wniosku UKS Prosna Lisewo? 
Eugeniusz Staszak – pod warunkiem zawieszenia działalności Klubu.  
Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek – kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku UKS Prosna Lisewo? 
 
„Za” wnioskiem głosowało 10 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymało się” – 3.  
 



Ad. 16. 
Elżbieta Kłossowska – rozumiem, że sponsorowania pięciu wycieczek nie będzie. Tak?  
Przyjęłam do wiadomości,. Narobię długu i zwrócę się do Państwa z prośbą.  
Grzegorz Ławniczak – do Burmistrza niech Pani się zwróci, później do Rady. 
Elżbieta Kłossowska – dobrze.  
Przewodniczącego sprawozdaniu Przewodniczącego Rady była mowa, że wpłynęły dwa 
pisma.  Jedno było szeroko omawiane. Czy na to drugie pismo rodzice otrzymali odpowiedź? 
Czy p. Przewodniczący zajął się tym problemem? Jak ta sprawa wygląda?  
Mieczysław Podlewski – po dzisiejszym dniu damy odpowiedź.  
Elżbieta Kłossowska – a do tej pory może p. Przewodniczący już próbował jakoś rozwiązać 
problem. Bo rodzice będą dzwonić i się pytać? 
Mieczysław Podlewski – będę za tym, żeby dzieci w dalszym ciągu uczyły się tego samego 
języka obcego.  
Henryk Pyrzyk – a co dyrektor szkoły zrobił w tym zakresie?  
Elżbieta Kłossowska – ale pismo wpłynęło do p. Przewodniczącego.  
Mieczysław Podlewski – do wiadomości dostał Burmistrz Gminy i Miasta w Pyzdrach  
i Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pyzdrach.  
A wpłynęło również pismo do Rady Miejskiej.  
Elżbieta Kłossowska – którego? 
Mieczysław Podlewski – 18 czerwca.  
Elżbieta Kłossowska – czy spotkał się Pan z dyrektorem, żeby uzgodnić odpowiedź.  
Z uwagi na zabranie głosu przez kilku radnych równocześnie, ich wypowiedzi są 
niezrozumiałe. 
Alicja Płoszewska – zadaniem przewodniczącego rady jest organizowanie pracy gminy, a nie 
prowadzenie szkół.  
Maciejewska Beata – sołtys sołectwa Ciemierów Kolonia  
W imieniu mieszkańców sołectwa i własnym podziękowała za wybudowanie drogi gminnej  
w Ciemierowie Kolonii. Zaprosiła, radnych, Burmistrzów, sołtysów, mieszkańców na 
uroczyste otwarcie, które odbędzie się 19 lipca br. o godz. 17 00.  
Stanisław Janiak – skierował pytanie do kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa we Wrześni.  
Chodzi o wykaszanie łąk. Kiedy można kosić pierwszy pokos? Kiedy można kosić łąki 
jednokośne, czy po 15 sierpnia? 
Józef Szafarek - kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we 
Wrześni.  
W sprawie łąk obowiązują dwa programy. Według starego programu łąki jednokośne kosimy 
po 1 lipca. Jeszcze jutro do p. radnego (Janiaka) zadzwonię. 
Nowym programem nie ma zainteresowania. Tam termin koszenia jest przyspieszony  
o 1 miesiąc, czyli można kosić po 1 czerwca.  
Uważam, że termin koszenia łąk po 1 czerwca rozwiąże problemy rolnicze, ponieważ 
czekanie do 1 lipca jest niekorzystne, gdyż trawa jest już zasuszona i nie ma odpowiedniej 
wartości paszowej. Na wniosek rolników był skierowany wniosek do Ministra Rolnictwa  
i termin koszenia łąk ma być przyspieszony.  
Na sesję w Pyzdrach spóźniłem się, ponieważ obradowały dwie Komisje: Komisja Rozwoju 
Lokalnego, której jestem członkiem i Komisja Rolnictwa p. Mazurkiewicza.   
Podziękował p. Dębskiemu, który przedstawił Komisji zasady funkcjonowania Leader+ 
nowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania.  
Komisje wyraziły wolę przystąpienia Powiatu do Lokalnej Grupy Działania.  
Do tej Grupy chcą wszystkie samorządy należeć, oprócz gminy Nekla. Ale rozmowy  
z burmistrzem tej gminy będą prowadzone. W starym rozdaniu gmina Września i Nekla nie 



mogły należeć. W nowym rozdaniu mogą. Tereny wiejskie gminy Września już przystąpiły 
do LGD. Dobrze byłoby, żeby do tej grupy należały wszystkie gminy. Przynależność Powiatu  
zostanie zatwierdzona na najbliższej sesji powiatu.  
Działa Komisja Rozwoju Lokalnego. Powstał Wydział Rozwoju Lokalnego. Zadaniem 
Starosty i Zarządu jest, żeby Wydział pomagał gminom w pozyskiwaniu środków. Dyskusja 
się toczy, w jakim zakresie wnioski będą opracowywane przez powiat, jak będziemy 
pomagać. O szczegółach burmistrzowie zostaną poinformowani.  
 
Rusza program różnicowania działalności rolniczej. Program ten cieszył się dużym 
zainteresowaniem. W pierwszy dzień rozdania osiągnęliśmy 120% przyznanej puli. W innych 
rejonach przyjęcie wniosków jest bardzo wysokie, w jednej jednostce osiągnęło 400%.  
Widzę nieprawidłowości. Jedno województwo, gdzie rolnicy są wyedukowani jak w powiecie 
wrzesińskim, gdzie chcą składać wnioski mimo utrudnień np. żeby wniosek złożyć trzeba 
było 12 miesięcy wstecz płacić KRUS.  
Ale jeżeli Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania zacznie działać będzie można składać 
wnioski o mniejsze kwoty poprzez tą Grupę. Środki będą przeliczane na osobę. Obecnie 
Grupa ma 38 0000 mieszkańców.  
 
30 czerwca wchodzi program – renty strukturalne. Warunki – rolnik ukończone 55 lat, 10 lat 
pracy w gospodarstwie, 5 lat opłacanie składek KRUS, przekazanie następcy – 3 ha, na 
powiększenie gospodarstwa – średnia wojewódzka.  
Wysokość renty – 900 zł, + 15% powyżej 10 ha, + 600 zł na małżonka = 1.650 zł.  
 
Następny program, który wchodzi o 1 lipca br – młody rolnik.  
Warunki – pow. gospodarstwa ok. 13,5 ha tj. średnia wojewódzka.  
Wniosek można złożyć, nie mając jeszcze gospodarstwa, ale trzeba złożyć oświadczenie,  
że w ciągu pół roku gospodarstwo zostanie uzupełnione do wysokości 13,5 ha.  
 
Program zalesienia gruntów rolniczych i nierolniczych. Można zalesiać grunty na 
nieużytkach, po rekultywacji. Nie będzie tylko premii zalesieniowej przez 15 lat, ale tylko 
premia na założenie lasu i 5% premia pielęgnacyjna. Przyjmowanie wniosków od 1 sierpnia 
do 30 września br.  
Grzegorz Ławniczak – nie wiem czy to interpelacja, czy wolny wniosek do radnej 
Kłossowskiej.  
Pani Kłossowska na ostatniej sesji powiedziała, że jako rolnik mogę porozmawiać ze 
zwierzętami. Ubliżyła Pani tą wypowiedzią wszystkim rolnikom. Widać jak nisko Pani ocenia 
rolników i jak ich Pani ceni.  
Więc po długiej rozmowie ze swoimi zwierzętami, powiedziałbym, że są inteligentne, maja 
inteligencję, czego Pani brakuje. To co Pani mówiła na ostatniej sesji było żenujące.  
Dziękuję bardzo.  
 
O godzinie 15 00 z sali sesyjnej wyszedł radny Henryk Pyrzyk.  
 
Eugeniusz Staszak – powrócił do tematu dotyczącego odpłatności za przyłącze 
wodociągowe.  
Nie wiem jak z tego wyjść, ale fakt jest taki, że prawie wszyscy przyłącza mają, tylko 
pozostały 3-4.  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodnej inaczej wodociągi wykonały przyłącza i wyszło 
tak, że jedni by się cieszyli z tego, a inni by musieli przez 2-3 lata (wozić) wodę i ponosić 
koszty.  



Z uwagi na całą tutaj dyskusję i Klub Sportowy w Lisewie, jakkolwiek nie wiem, w jakiej to 
formie, ale mi się wydaje, że Rada dzisiaj podjęła zobowiązanie wobec Burmistrza, czy 
wobec Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów, żeby cztery posesje, 
które praktycznie nie mają wody, a są w podpisie wniosku, żeby zobligować, uśrednić to 
przyłącze. Moja propozycja – 500 zł i zakończyć ten temat. A jak nie to temat dać na obrady 
Komisji.  
Antonina Balicka – na ten temat rozmawialiśmy na posiedzeniu Komisji Budżetowej. To 
zadanie inwestycyjne, było wybudowanie linki głównej. Gdy przewodniczący Komisji, 
szkoda, że teraz wyszedł już powiedział, że pobieramy takie wysokie opłaty. Powinno być od 
jakiegoś momentu do posesji mieszkańca. Uzgodniliśmy tak, że ten wodociąg będzie 
zbudowany wraz z przyłączami, a on w tej chwili jest w budżecie w niższej wysokości, bo 
przyłącza nie były wliczone do nakładów inwestycyjnych. I uzgodniliśmy tak, że te wpływy 
1.500 zł zwiększą nakłady inwestycyjne z jednej strony, a z drugiej strony będą przychody, 
żeby budżet był zrównoważony i żeby w pewnym momencie nie zabrakło środków. 
Członkowie na Komisji Budżetowej wyrazili zgodę, żeby nazwać to zadanie – budowa 
wodociągu z przyłączami i budować ten wodociąg wraz z przyłączami. I na tej podstawie ta 
kwota 1.500 zł miała pozostać. Ja tak zrozumiałam.  
Eugeniusz Staszak – Rada może zwiększyć środki na tę inwestycje dla tych czterech posesji.  
Poprosił Przewodniczącego Rady, żeby temat jeszcze skierować na Komisje.  
Jestem do końca zbulwersowany. Może bym tematu wody nie poruszał, ale Pan 
Przewodniczący wywołał temat. 200.000zł, z czego ściągalność jest prawie zero. Ile za 
200.000,- zł mielibyśmy przyłączy wodnych na wsi.  
Nikt o tym nie mówi. To Zakład Komunalny i Wodociągowy za swoje niechlujstwo  
w dokumentach rachunkowych powinien i tak wyjść z tego z twarzą.   
I osoba, która w tym brała udział, niech lepiej nie jeździ na te spotkania, bo mieszkaniec 
patrzy na tą osobę i widzi te 200.000 zł.  
Dlatego też niech Kierownik Balicki jeździ na spotkania w sprawie wody i się wypowiada, 
żeby nie drażnić.  
Jak wpłyną pieniążki, zielone światło. Ale na razie jak nie ma tych 200.000 zł, to naprawdę 
proszę nie drażnić społeczności na temat wody i w ogóle tych kosztów. W ogóle się nie 
wypowiadać.  
Mieczysław Podlewski – temat ten weźmiemy na kolejnych Komisjach.  
Alicja Płoszewska – obowiązuje ustawa i nie wyobrażam sobie, żeby Rada ustalała koszty 
przyłącza, ponieważ koszty przyłącza wynikają z określonych dokumentów i muszą z nich 
wynikać. Wiec nie można mówić o tym, że Rada ustali koszt przyłącza w wysokości 500,- zł, 
bo jest to nie oparte na kalkulacjach, na rzeczywistości. O tym, że płaci się za przyłącze nie 
decyduje ani p. Kowalski, który okradł Zakład, ani fakt innego rodzaju, ale po prostu ustawa. 
Dlatego poprosiła radnych, aby przed rozważaniami zapoznali się z zapisami ustawy. Tak 
samo jak nie można mówić, że gmina wyłudziła, ponieważ nikt po analizie prawnej do sądu  
o zwrot wyłudzonych pieniędzy nie poszedł, a gdyby poszedł to by ich nie dostał. Mogę to 
powiedzieć prawie z pewnością.  
Zakład Gospodarki Komunalnej nie jest jednym zakładem, który poniósł straty tego rodzaju,  
a potępienia złodzieja ja się jeszcze nie doczekałam. Winni są wszyscy urzędnicy, tylko nie 
ten, co kradł. Na końcu jeszcze będę musiała się przyznać do partycypacji.  
Eugeniusz Staszak – z całym szacunkiem do Pani (Płoszewska). 
Alicja Płoszewska – dziękuję. 
Eugeniusz Staszak – pięć lat. Dlaczego jest Pani (Płoszewska) rzecznikiem, kogo?  
Niech Pani zajmie stanowisko typowo prawne i sprawiedliwe.  
Alicja Płoszewska – zajęłam. 
Eugeniusz Staszak – pięć lat trwa proceder nie rozliczania faktur.  



W każdym szanującym się przedsiębiorstwie jest chociażby bilans roczny. Gdyby tak było, to 
mielibyśmy aferę roczną, a nie po pięciu latach. I to jakby o niechlujnym działaniu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej świadczy brak nadzoru. Jest nadzór kierownika i Burmistrza. Dobrze 
p. Płoszewska o tym wie, że tak to wygląda w przedsiębiorstwie. Nie jest to kwestia, że 
wyparowało 200.000 zł i po pięciu latach ktoś się budzi, a może i ta sprawa by nie wyszła do 
dzisiaj. Fakt jest taki, że kontrola musi być kontrolą.  
Jak trzeba coś robić, niezależnie kto za daną sprawą stoi, to wszyscy łącznie z Panią 
(Płoszewską) przytaczają takie artykuły, żeby tą sprawę odrzucić albo nie. Jak mamy jakąś 
inną sprawę, co nie wiadomo, kto za nią stoi, albo my, to Pani (Płoszewska) tak interpretuje 
prawo na okrągło.  
Panie Przewodniczący Rady, mamy środki, będziemy też musieli korzystać z radcy prawnego 
niezależnego jak w innych gminach. Nie może być tu monopol na wiedzę i rzucane radnemu, 
rozliczanie kto popełnił błąd.  
Jest to mój wniosek. A do sprawy odpłatności mieszkańców za wody wrócimy czy to na 
Komisjach, czy sesji następnej, bo temat odpłatności mieszkańców za wodę musimy 
zakończyć. I nie chcę tych rzeczników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, bo  
łatwiej by się pasowało jakby przedstawiał Pan kierownik Balicki zwłaszcza, że jest to 
kierownik Zakładu.  
Alicja Płoszewska – skończmy tą dyskusję, bo Pan się zagalopuje i ja się zagalopuję i będzie 
źle.   
Eugeniusz Staszak – musi Pani (Płoszewska) wiedzieć, że ktoś jest do kogoś.  
Alicja Płoszewska – mówi funkcjonariusz do funkcjonariusza, którym ja też jestem. 
Krzysztof Strużyński – monitujemy i co miesiąc wysyłamy pisma do Prokuratury o to, aby 
ta ściągalność była na bieżąco, ewentualnie przypominamy Prokuratorowi, że ten czasookres 
spłaty się kurczy, co niemniej jednak nie świadczy o tym, że Zakład Gospodarki Gminie 
spłaca ten dług, bo musi.  
W sprawie pisma rodziców na temat kontynuacji nauki języka angielskiego rozmawiałem  
z dyrektorem szkoły. Ta sprawa wyszła nie dlatego, że dyrektor zmienia język angielski na 
inny, ale dlatego, że nauczyciel języka angielskiego p. Jabłoński rezygnuje z pracy, bo 
wychodzi za mąż i się wyprowadza. Z tego powodu dyrektor nie ma anglisty i szuka nowego 
nauczyciela. Wysłał pisma do absolwentów szkół o tym profilu do Konina, Poznania  
i okolicznych miejscowości jak np. Września. Chętnych do podjęcia pracy nie ma. Angliści 
jeszcze są poszukiwani, wolą pracować w większych miastach.  
Niemniej jednak dyrektor cały czas będzie podtrzymywał z dodatkowych godzin albo będzie 
wiodącym język niemiecki – chciałby to uzgodnić i wprowadzić we wszystkich szkołach 
podstawowych i także w gimnazjum, żeby był niemiecki albo odwrotnie angielski.  
Obecnie dyrektor dysponuje trzema nauczycielami języka niemieckiego i jednym języka 
angielskiego (p. Natywo, która także wychodzi za mąż).  
 
Napisy witające i żegnające przyjezdnych do Pyzdr.  
Sprawa ta była już poruszana w roku 1990, w którym Kustosz muzeum wykonał kilka 
projektów. Ponieważ teraz chcemy wypromować gminę historycznie, to mamy na myśli, żeby 
na tym „witaczu” był jakiś motyw związany z armatą. Kustosz nad tą sprawą myśli. Wiem, że 
bardzo długo będzie to robił. Chodzi o to, że jeśli już mielibyśmy środki, to byśmy działali.  
Wykonanie jednego napisu kosztuje do 10.000 zł. Kiedyś tego żeśmy nie wykonali, bo firma 
kamieniarska chciała to wykonać z piaskowca za 8.000 zł za 1 sztukę, teraz z perspektywy 
czasu żałuję, że tego nie wykonaliśmy.  
Takie „witacie” powinny być przynajmniej w trzech miejscach: na granicy z gminą Gizałki, 
Kołaczkowo i Lądek.  



Jeżeli będziemy mieli 30.000 zł, to możemy wykonanie zlecić jakiejś firmie, albo wykonać 
sami. Chcemy, żeby był to motyw z koroną, z królewskim miastem, z historycznym 
wydarzeniem związanym z wystrzałem armatnim i ładnym napisem. Wymurowane na 
klinkierze. Coś ładnego, co by przyciągało uwagę.  
 
W sprawie wykonania przejazdu przez rów w miejscowości królewny proszę o uściślenie, 
gdzie to jest. Będziemy chcieli to zrobić przed żniwami. Podobne sprawy zgłaszają inni 
rolnicy np. w Ciemierowie, gdzie był wypadek samochodowy.  
 
Jeśli chodzi o naprawę drogi do p. Marciniaka w Górnych Grądach, to jest to odcinek 300m. 
Nie mamy środków, ale wspólnie z p. Skarbnik na bieżąco będziemy uzgadniać i może 
utwardzilibyśmy ją kamieniem jako forma podbudowy, a później dać destruktu, żeby się nie 
kurzyło.  
Nie chciałem być w stosunku do wykonawcy drogi w Ciemierowie Kolonii zbyt nachalny, 
żeby wykonał drogę na Górne Grądy. Istnieje możliwość, że ten wykonawca drogi zrobi 
utwardzenie placu przy OSP Lisewo. Rozmowy trwają.  
 
Grzegorz Ławniczak – chodzi mi o inkasenta. Jeżeli on nie będzie spłacał, to my musimy 
wziąć kredyt i go pokryć, bo te pieniądze wpłynęły do budżetu jako dochód. Było uzgodnione 
te 12.000 zł jak nie będzie wpłacał, to będziemy musieli spłacić.  
Krzysztof Strużyński – na dzień dzisiejszy wpłacił 4.800 zł.  
Przemysław Dębski – jak nie będzie spłacał, to Zakład Gospodarki Komunalnej z tzw. zysku 
musi spłacić.  
Kazimierz Jackowski – sołtys sołectwa Górne Grądy  
W naszej wsi zostały założone trzy lampy oświetleniowe, z których jedna świeci, a dwie 
jeszcze nie zaczęły świecić. A trzeba by jeszcze jedną lampę przełożyć przy drodze 
powiatowej przy posesji p. Mencha. Jest tam słup, są linki. W tym miejscu jest bardzo 
niebezpiecznie, bo na tej drodze jest zakręt pomiędzy zabudowaniami. Należałoby lampę 
założyć dodatkową, oprócz tych trzech. 
Mieczysław Podlewski – od jakiego czasu są lampy zamontowane, a nie świecą?  
Roman Ejchorszt – podłączanie lamp trwa długo. Jak Energetyka dokona odbioru, to wtedy 
one zaświecą.  
Kazimierz Jackowski – ale jedna świeci, a dwie nie.  
Roman Ejchorszt – dokładnej przyczyny nie znam. Ale generalna zasada jest taka, jak 
powiedziałem wcześniej.  
Kazimierz Jackowski – w Górnych Grądach znajduje się posesja p. Skwierczyńskiej,  
w której nikt nie zamieszkuje. Należałoby tę posesję zabezpieczyć, ponieważ studnia jest 
niezabezpieczona, budynki się rozsypują, płoty są porozwalane.  
Marek Kami ński – czy dyrektor szkoły w sprawie zatrudnienia nauczyciela języka 
angielskiego ma jakieś możliwości zachęcenia do podjęcia pracy. Chodzi mi o możliwości 
finansowe.  
Przemysław Dębski – tak jak w przypadku wynagrodzeń pracowników samorządowych tak  
i nauczycieli sprawa jest regulowana odgórnie w drodze rozporządzenia poprzez Ministra 
Edukacji Narodowej. Sprawy przydziału mieszkań dla nauczycieli już się skończyły.  
Myślę, że dyrektor nie ma możliwości dodatkowych gratyfikacji.  
 
Ad. 17.  
Elżbieta Kłossowska – na stronie 12 jeśli chodzi o moją polemikę z p. Ławniczakiem 
chciałam sprostować pewne zdanie z tym, że p. Ławniczak miał tę przewagę, że czytał 
wcześniej protokolarz.  



Miło jest pracować w gronie ludzi inteligentnych, mądrzejszych ode mnie, bo zawsze jakąś 
wiedze się czerpie. Bardzo się cieszę, że Pan ma większy iloraz inteligencji, ale Pan wybaczy 
z Pana mądrości nie będę korzystać.  
Grzegorz Ławniczak – nie mówiłem o sobie. Mówiłem o zwierzętach.  
Elżbieta Kłossowska – pracy rolnika nigdy nie negowałam, sama pochodzę z rodziny 
rolniczej. Ojciec pracował na roli. Pan wybaczy, wiem co mówię. I właśnie do tego zdania 
spróbuję się odnieś. W protokole jest zapisane:  
Ławniczak – nie jesteśmy w szkole.  
Kłossowska – mojej pracy proszę się nie czepiać. Nie wiem, czy użyłam słowa czepiać. 
Powiedzmy. Pana praca łączy się ze zwierzątkami. Tak na pewno nie powiedziałam.  
Ja Panu nie wypominam, że Pana praca łączy się ze zwierzątkami, czy Pan pracuje ze 
zwierzątkami. W tym kontekście, tu jest bardzo perioratywne rozumiem Pana oburzenie, ale 
to wynika z inteligencji. Bardzo bym prosiła o poprawienie tego faktu.  
Ja dopiero w tym momencie mogłam się odnieść.  
Grzegorz Ławniczak – wcześniej, gdy byłem w Urzędzie Gminy pytałem się p. Alinki, czy 
doszła z pisaniem protokołu do tego momentu, że mam rozmawiać ze zwierzętami. Wtedy 
jeszcze nie. Na naszej Komisji Gospodarczej patrzę, pisze jakieś tam zwierzątka. Przecież 
tego tak nie było, bo Pani (Kłossowska) powiedziała mi prosto w oczy, że jeżeli jestem 
rolnikiem, mogę porozmawiać sobie ze zwierzętami.  
Z uwagi na głośną dyskusję kilku osób wypowiedzi radnych są niezrozumiałe.  
Alina Banaszk – protokolant 
Mam ogromną prośbę, aby wypowiedzi Państwa radnych były pojedyncze, bo naprawdę 
odsłuchując nie mogę zrozumieć wypowiedzi, jak dwie, trzy osoby na raz mówią. Jeszcze raz 
proszę, żeby wypowiedzi Państwa radnych były pojedyncze, bo odsłuchując nagranie nie 
mogę zrozumieć wypowiedzi poszczególnych radnych jak mówią dwie, trzy osoby 
równocześnie. Nie mogę zrozumieć, kto co mówi.  
Zresztą przed chwilą kilka osób równocześnie zabierało głos. Odsłuchanie będzie trudne.  
Pisząc protokół niektóre fragmenty nagrania odsłuchuje kilka razy. 
Są mikrofony, jeśli by było można proszę z nich korzystać.  
Elżbieta Kłossowska – czytając ten protokół wynotowałam sobie stronę 12, że to nie są moje 
słowa. Ja rozumiem, że jak nakładały się głosy można było różnie zrozumieć. Proszę mi 
wierzyć, nie powiedziałam tych słów. Nigdy bym tak nie powiedziała, nie poniżała i gdybym 
Pana Grzegorza, Pana radnego wielkim szacunkiem Pana darzę. Dlatego prosiłabym  
o sprostowanie tych słów.  
Alina Banaszk  
Po uwadze wniesionej przez radną Kłossowską do treści jednej z Jej wypowiedzi dokonano 
ponownego odsłuchaniu fragmentu nagrania z sesji nr XVIII z dnia 26 maja 2008r. 
dotyczącego punktu 9. 
Było zapisane:  
Elżbieta Kłossowska – mojej pracy proszę się nie czepiać. Pana praca łączy się ze 
zwierzątkami. 
Po ponownym odsłuchaniu:  
Elżbieta Kłossowska – mojej pracy proszę się nie czepiać, bo Pana praca zawodowa łączy się 
z rolnictwem i ze zwierzątkami.  
 
Ad. 18 
Protokół został przez Radę Miejską przyjęty („za”- 11, „wstrzymało się” – 3, nieobecny -1) 
 
Ad. 19 



Mieczysław Podlewski podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XIX 
Sesję Rady Miejskiej  o godz. 15 30 . 
 
Protokółowała:                                                                             Przewodniczący Rady 

      Mieczysław Podlewski  
(Alina Banaszak)                                                                        ……………………….. 
 
 


