Protokół Nr XVII/08
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 25 kwietnia 2008 roku
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 10 00 otworzyła XVII sesję
Rady Miejskiej i stwierdziła, 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 powitała panie i panów radnych, burmistrza, pracowników samorządowych,
sołtysów, wszystkich zaproszonych gości.
W dalszej części sesji Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad sesji.
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przedstawienie porządku obrad.
Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
7. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2007 rok.
8. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2007 rok.
9. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium.
10. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
II
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty
targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w
Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiących własność Gminy Pyzdry.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, dla ustalenia
stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie umowy dzierżawy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania – „Z NAMI WARTO”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyzdry.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
25. Zakończenie sesji.
Ad.2.
Elżbieta Kłossowska kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, w tym
momencie głos zabiera pan Henryk Gonerka w imieniu radnych Klubu Siedmiu wnoszę
o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 2a odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej.
Wniosek o odwołanie w załączeniu do protokołu.
Elżbieta Kłossowska czy państwo jakieś uzasadnienie do tego punktu przedstawiacie?
Henryk Gonerka – Przewodnicząca nie reprezentuje obiektywnie interesów radnych Klubu
Siedmiu.
Mieczysław Podlewski proszę również o wniesienie do porządku obrad pkt. dotyczącego
dofinansowania Klubu Prosny Lisewo, który był omawiany na komisjach, aby mogli
dokończyć rozgrywki.
Elżbieta Kłossowska mam pismo wpłynęło dzisiaj i sprawa będzie omawiana w zapytaniach
i wolnych wnioskach.
Mieczysław Podlewski chciałem też powiedzieć, że z dniem dzisiejszym występuję z Klubu
Wspólnoty Samorządowej .
Elżbieta Kłossowska - szanowni państwo kto z państwa radnych jest za przyjęciem
proponowanego porządku obrad wraz z punktem 2a dot. „Odwołania Przewodniczącego
Rady Miejskiej „ oraz w pkt. 22 tematu Prosny Lisewo.
Alicja Płoszewska - przepraszam pani Przewodnicząca ale poszerzenie porządku obrad musi
być przegłosowane bezwzględną większością głosów.
Elżbieta Kłossowska - kto z państwa jest za wprowadzeniem już ze zmianami porządku
obrad.
Za – 8, przeciw – 7
Rada Miejska zatwierdziła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
2a Odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej. Wniosek o odwołanie w załączeniu do
protokołu.
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie
międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007.
7. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2007 rok.
8. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2007 rok.

9. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi
absolutorium.
10. Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
II
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty
targowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w
Pyzdrach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiących własność Gminy Pyzdry.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej
kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, dla ustalenia
stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie umowy dzierżawy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania – „Z NAMI WARTO”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyzdry.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
25. Zakończenie sesji.
Elżbieta Kłossowska w tej sytuacji pani mecenas czy ja nadal prowadzę porządek obrad ?
Alicja Płoszewska odwołanie przewodniczącego rady wymaga wniosku złożonego przez
przynajmniej ¼ liczby radnych , odbywa się w głosowaniu tajnym, niejawnym bezwzględną
większością głosów, bowiem tak jak się powołuje, tak się odwołuje.
Proszę państwa musimy się technicznie przygotować a więc zarządzamy przerwę.
Po przerwie.
Ad . Pkt. 2a
Elżbieta Kłossowska zanim będziemy realizować pkt. 2a poproszę sekretarza aby przybliżył
sprawy dotyczące głosowania, chciałam jeszcze powitać P. Teresę Waszak .
Sekretarz - w sprawie głosowania o odwołanie Przewodniczącej Rady Miejskiej, musimy
powołać komisję skrutacyjną w trzyosobowym składzie. Komisję będziemy powoływali w
głosowaniu jawnym, następnie komisja skrutacyjna zapozna się z dokumentami do
głosowania. Komisja przeprowadzi głosowanie tajne, urna jest już gotowa. Z głosowania

tajnego zostanie sporządzony protokół, który zostanie odczytany przez Przewodniczącego
Komisji Skrutacyjnej.
Sekretarz - proszę o podawanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Elżbieta Kłossowska - szanowni państwo jakie macie propozycje?
Grzegorz Ławniczak – proponuję radnego Eugeniusza Staszaka .
Elżbieta Kłossowska – czy wyraża Pan zgodę?
Eugeniusz Staszak – tak wyrażam.
Następnie zgłoszono kandydaturę radnego Marka Kamińskiego, który wyraził również zgodę
oraz radnego Grzegorza Ławniczak, który także wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Sekretarz - komisja musi się ukonstytuować, wybrać przewodniczącego, sekretarza i
członka.
Elżbieta Kłossowska - zapraszam komisję skrutacyjną , proszę listę obecności radnych,
karty do głosowania
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Przewodniczący - Eugeniusz Staszak
2. Sekretarz - Marek Kamiński
3. Członek – Grzegorz Ławniczak
Przewodniczący Komisji Eugeniusz Staszak przedstawił zasady głosowania .
Szanowni radni otrzymujecie karty do głosowania , karta do głosowania tajnego w sprawie
odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby głos był ważny wykonujemy jedno
skreślenie , stawiamy znak x w kratce .
Sekretarz komisji Marek Kamiński wyczytał radnych według listy obecności , którzy
głosowali w głosowaniu tajnym, wrzucając swój głos do urny.
W czasie gdy komisja liczyła głosy zarządzono krótką przerwę.
Po przerwie Pani Elżbieta Kłossowska poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej
Eugeniusza Staszaka o odczytanie protokołu z głosowania tajnego w sprawie odwołania
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyzdrach dnia 25 kwietnia 2008r.
Komisja stwierdziła iż w głosowaniu brało udział 15 radnych , głosów za – 8, przeciw – 7
głosów bez dokonania wyboru „ wstrzymujących się „ - 0, głosów „nieważnych” - 0 .
Na tym protokół zakończono. Protokół stanowi załącznik do protokołu sesji.
Eugeniusz Staszak – a więc przewodnicząca została odwołana.
Elżbieta Kłossowska – zabrała głos podziękowała za współpracę radnym i sołtysom oraz
wszystkim, z którymi pracowała. Starałam się wykonywać swoje obowiązki rzetelnie ,
nawiązywałam wiele razy do wspólnej rozmowy, prosiłam również przewodniczących
klubów o wspólne debaty, szkoda, że się tak zakończyło ale myślę że na kolejnej sesji ,
przewodniczący tej większości spełni oczekiwania, czego już serdecznie życzę.
Mieczysław Podlewski z racji pełnionej funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
poprowadził dalszą część sesji.
Elżbieta Kłossowska podziękowała za współpracę wiceprzewodniczącym.
Mieczysław Podlewski – dziękuję Elżbiecie Kłossowskiej za współpracę.
Ad. 3 .

Informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof
Strużyński. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 4
Informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym przedstawiła Elżbieta Kłossowska.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad . 5
Mieczysław Podlewski zapytał, czy radni otrzymali odpowiedzi na zgłaszane interpelacje.
Radni poinformowali, iż otrzymali odpowiedzi.
Zgłoszone interpelacje:
Józef Błaszczak - pismo o interwencję do Okręgowej Dyrekcji Poczty w Poznaniu w
sprawie usprawnienia obsługi petentów na poczcie w Pyzdrach poprzez obsługę w dwóch
okienkach. Interpelacja stanowi załącznik do protokołu .
Wniosek o uruchomienie przejścia nad rzekę Wartę poprzez zamontowanie uliczki przy
bramie wjazdowej do Hali Sportowej. Interpelacja stanowi załącznik do protokołu.
Elżbieta Kłossowska - problem założenia garbów na ul. Szybskiej oraz przestawienia
znaku na ul. Wrocławskiej miało być przedmiotem dzisiejszej interpelacji ale udało się w
międzyczasie z komisją w skład której wchodził Z-ca Burmistrza rozwiązać powyższe
problemy.
Ad. 6.
Skarbnik - Antonina Balicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007.
W roku 2007 dochody zostały zrealizowane w kwocie 15.526.688,70 zł, co stanowi 102,71 %
zakładanego planu. Natomiast wydatki wyniosły 15.172.334,86 zł, tj. 98,05% zakładanego
planu.
Na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne wydatkowano 1.144.710,71 zł, co stanowi
97,08 % planowanych w 2007 r. wydatków inwestycyjnych.
Na wymianę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Pyzdrach i sali gimnastycznej
zaciągnięto kredyt w wysokości 411.000,00 zł oraz na budowę drogi gminnej w Ksawerowie
w wysokości 362.000,00 zł.
W toku realizacji budżetu wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 354.353,84 zł, którą
przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Mieczysław Podlewski zwrócił się do radnych, aby
przystąpili do dyskusji i zadawania pytań.
Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodniczący rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad sesji.
Ad. 7.
Kazimierz Szablewski - odczytał Uchwałę Nr 22/SO-8/08/Ko Składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pyzdr sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i
Miasta za 2007r.. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lechosław Sulkowski odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2007r. Protokół nr 12 /08 z dnia 27 marca 2008r stanowi
załącznik do protokołu .
Ad. 9.
Lechosław Sulkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr 1 /08
Komisji Rewizyjnej w Pyzdrach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do Rady Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z wykonania
budżetu za 2007r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10.
Kazimierz Szablewski odczytał Uchwałę Nr 10 /SO -8/Ab/2008/Ko Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Przerwa pięciominutowa.
Ad. 11.
Mieczysław Podlewski - poprosił Sekretarza o odczytanie projektu uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr. ( „za” – 4 , wstrzymało się -2 )
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( „za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych przystąpiła do głosowania w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr .
Radni głosowali następująco: „za” – 7 , „wstrzymało się” – 8
Mieczysław Podlewski podziękował głosującym i przeszedł do drugiej części sesji pkt.
12.
Mieczysław Podlewski zapytał po chwili pani radczyni
głosowania odnośnie absolutorium.

jak ocenia pani przebieg

Alicja Płoszewska – w statucie gminy jest wyraźnie napisane , że bezwzględną większością
głosów, co to oznacza , że przechodzi wniosek lub kandydatura , które uzyskały co najmniej
jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i
wstrzymujących się .
Po pkt. 11. salę opuścił Krzysztof Strużyński.

Ad. 12.
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na
2008r. ( „za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( „za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych , 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII /94/08
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008r. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Po pkt. 12 głos zabrała Alicja Płoszewska - szanowni państwo, państwo odczytaliście
projekt uchwały o udzieleniu absolutorium jakoś się trzeba do tego odnieść. Bo musi być
uchwała adekwatna do tego co się stało na tej sali. Chodzi o treść uchwały, uchwała mówi, że
udzielono, a nie udzielono. Państwo macie inicjatywę uchwałodawczą ale uważam że ten
projekt uchwały, który został odczytany nie odpowiada temu co ostatecznie stało się na tej
sali.
Mieczysław Podlewski ogłosił pięć minut przerwy.
Po pięciominutowej przerwie Mieczysław Podlewski wznowił ponownie obrady i przeszedł
do pkt 13.
Ad.13
Roman Ejchorszt – odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz
terminu płatności opłaty targowej.
Roman Ejchorszt - przedstawił iż na komisji gospodarczej padł wniosek , żeby wprowadzić
pkt. c czego komisja budżetowa nie wie, na komisjach pozostałych było to przedstawione
choć zdania były podzielone i dlatego przeczytam ten pkt. c żeby wszyscy wiedzieli jak mają
głosować.
Pkt c brzmiał - za zajęcie miejsca handlowego ze sprzedażą z pojazdu w szczególności
wyrobów mięsnych i piekarniczych za jedno wyznaczone miejsce 25,00 zł.
Następnie głos zabrał Józef Błaszczak .
Józef Błaszczak – szanowni państwo byłem wnioskodawcą tego pkt. c. Jesteśmy gminą w
powiecie wrzesińskim, która ma największy podatek od działalności gospodarczej tzw.
handlowej i to wszystkie podmioty gospodarcze, które mają sklepy muszą po prostu płacić
Ten pkt c dotyczy przede wszystkim przyjezdnych także gdyby to dotyczyło pyzdrzan to
jeszcze moglibyśmy dyskutować. Usłyszałem poza tym, że do handlu na rynku my jako
podatnicy musimy dokładać, że po prostu to wszystko co jest zlokalizowane nie pokrywa
utrzymania.
Proszę o rzetelne przeanalizowanie tego wniosku.
Grzegorz Ławniczak – nie byłoby handlu na rynku i też trzeba by ten rynek utrzymać.
Eugeniusz Staszak - dziwi mnie dlaczego te stawki nie były podnoszone od 2001 r.
Nie ma na sali burmistrza bo zapytałbym go o to. Wiadomo, że nad budżetem pieczę sprawuje
pani skarbnik z panem burmistrzem. Gdyby był na sali burmistrz zapytałbym go, dlaczego

nie było analizy kosztów przez 6 lat. Poza tym chciałbym , aby określił się , czy sam jako
burmistrz jest za wprowadzeniem pkt. c. Jestem za tym, aby głosować nad uchwałą bez
wprowadzenia pkt c , a odnośnie wprowadzenia pkt c jeżeli padnie taki wniosek od strony
władz na oddzielnej sesji.
Elżbieta Kłossowska szanowni państwo nie zamykajmy się w granicach miasta bo jest
dobrze jak nasi mieszkańcy wyjeżdżają do innego miasta i handlują a raptem jak ktoś
przyjeżdża do nas i próbuje zarobić na chleb to od razu już obwarowujemy się granicami .
Opłaty targowe trzeba wnieść to sprawa oczywista , trzeba zadbać,że skoro jedni płacą , to i
drudzy muszą zapłacić. Tak jak nam było przykro kiedy przepędzano naszych mieszkańców i
odnoszono się mniej po ludzku tak samo my teraz nie powielajmy tego bo to jest przykre.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru
oraz terminu płatności opłaty targowej proponując dopisanie w & 1 pkt c za zajęcie miejsca
handlowego ze sprzedażą z pojazdu w szczególności wyrobów mięsnych i piekarniczych
opłatę 25,00 zł („za” – 4 , „przeciw” – 2),
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały bez wprowadzania pkt c
( „za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały bez pkt c
(„za” – 3 , „wstrzymało się” – 2)
Eugeniusz Staszak – nie ma burmistrza , czyli pan Roman Ejchorszt zastępuje , czy pan jest
za wprowadzeniem pkt.c .
Roman Ejchorszt inicjatywa była po naszej stronie bez pkt c ale ponieważ został
wprowadzony na komisji gospodarczej przez radnego Józefa Błaszczaka jako propozycja i
państwo teraz dyskutujecie tą sprawę i państwo zdecydujecie teraz czy jest zasadne
wprowadzenie tego pkt. c . Podkreślam tylko tyle, że inicjatywa była co do tych dwóch spraw
po analizie bez pkt. c .
Eugeniusz Staszak – nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi czy pan jako burmistrz jest
za wprowadzeniem pkt. c .
Roman Ejchorszt – tak jestem za wprowadzeniem pkt. c.
Alicja Płoszewska – proszę państwa musimy przegłosować projekt uchwały wraz z
wprowadzeniem pkt. c oraz projekt uchwały bez wprowadzania pkt c .
Mieczysław Podlewski – szanowni państwo przystępujemy do głosowania.
Jako pierwszy głosowano projekt uchwały z wprowadzenia pkt. c
( „za” – 6, „przeciw” - 7 , „wstrzymało się” - 2 )

Następnie głosowano nad projektem uchwały bez wprowadzania pkt. c
Rada Miejska w obecności 15 radnych , 9 głosami „za” , przy 3 „przeciw” , i 3
„wstrzymującymi się „ podjęła uchwałę Nr XVII/95/08 w sprawie ustalenia zasad i
poboru oraz terminu płatności opłaty targowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 14.
Roman Ejchorszt - Odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska
Miejskiego w Pyzdrach.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
Targowiska Miejskiego w Pyzdrach („za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( „za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 4,
„wstrzymał się” – 1)
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami - „za” podjęła uchwałę
Nr XVII/96/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Roman Ejchorszt odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z
szaletu miejskiego w kwocie 1,00 zł.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za
korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 1,00 z ł („za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( „za „– 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” -5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za „ podjęła uchwałę Nr XVII/97/08
w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego w kwocie 1,00 zł .Uchwała
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 16.
Roman Ejchorszt - odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiących własność Gminy
Pyzdry.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiących
własność Gminy Pyzdry. („za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( „za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały („za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych , 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/98/08
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej

niezabudowanej stanowiących własność Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 17.
Roman Ejchorszt odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego .
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego proponując 70% bonifikaty (za – 5 ,
przeciw - 1 ).
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponując 70% bonifikaty ( za – 2
, wstrzymał się – 1 )
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponując
70% bonifikaty (za – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych , 14 głosami „za” , przy 1 „przeciw” podjęła
uchwałę Nr XVII/99/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 70% bonifikaty od
ceny lokalu mieszkalnego . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18.
Robert Balicki odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w
pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, dla ustalenia
stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania
pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno –
Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego
punktu, dla ustalenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach
zaszeregowania pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług
Wodno – Kanalizacyjnych w Pyzdrach. ( „za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( ,,za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (,,za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVII/100/08
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania
oraz uzgodnienia wartości jednego punktu, dla ustalenia stawek wynagrodzenia
zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pracowników Zakładu
Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych w
Pyzdrach.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 19
Roman Ejchorszt przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przedłużenia umowy
dzierżawy. (za – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( ,,za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (,,za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę
Nr XVII/101/08 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Ad 20.
Przemysław Dębski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”. Proponując w & 3 wpis
Burmistrza Gminy i Miasta jako reprezentowany LGD
(,,za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały proponując § 3 wpis Burmistrza
Gminy i Miasta jako reprezentowany LGD ( ,,za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (,,za” -5 )
jednak odnośnie osoby Burmistrza Gminy i Miasta Pyzdry jako reprezentowany LGD w tej
kwestii głosowano („za” - -2, ,,wstrzymały się’’ – 3)
Rada Miejska w obecności 15 radnych , 12 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się
podjęła uchwałę Nr XVII/102/08 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania – „Z NAMI WARTO”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 21.
Przemysław Dębski przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Pyzdry.
Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej odczytali wnioski :
Komisja d/s Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości (,,za” – 6)
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i
Rekreacji pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały( ,,za” – 3)
Komisja Budżetowo- Finansowa pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały (,,za” – 5)
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami podjęła uchwałę Nr XVII/103/08 w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu

Ad. 22
Zapytania i wolne wnioski.
Józef Błaszczak - szkoda , że nie ma dzisiaj z nami przedstawicieli policji i Klubu Prosny
Lisewo. Jeżeli chodzi o przedstawicieli policji to sprawa dewastacji na cmentarzu, sprawa
stadionu – zniszczone bramki, sprawa brawury na rynku. Na rynku organizuje się wyścigi
samochodowe , jeżeli jest to zwykły chłopaczek to mandat, a jeżeli syn prominenta to tylko
się go poucza. Należałoby zwrócić na to uwagę policji.
Jeżeli chodzi o Prosnę Lisewo to jeżeli my mamy finansować Prosnę, a nikt z Prosny nie ma
nawet ochoty przedstawić nam tu dzisiaj jakie są wyniki , osiągnięcia – to nie ma o czym
rozmawiać .
Przemysław Dębski - wysoka Rado w międzyczasie odebrałem telefon od radnego
powiatowego Józefa Szafarka , który poprosił o usprawiedliwienie jego nieobecności gdyż
inne obowiązki nie pozwoliły mu dzisiaj być tutaj z nami . Pan Józef Szafarek prosił aby
przekazać przedstawicielom obszarów wiejskich obecnych na sesji informację aby
mobilizować mieszkańców sołectw, wsi do składania wniosków na dopłaty bezpośrednie. Do
powiatu wpłynęło narazie 30% wniosków. Ponadto przypomniał, że do 15 maja w każdą
środę w budynku Gminnego Centrum Informacji pracownik oddelegowany z powiatowego
biura pomaga wypełnić wnioski . Jak również rusza nabór na dwa kolejne działania w
ramach PROW.
Roman Ejchorszt – odniósł się do wypowiedzi pana radnego Józefa Błaszczaka odnośnie
uszkodzeń na stadionie.
Z informacji, jakie posiadam od kierownika posterunku sprawca został ujęty i trwają
czynności, bramka została naprawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pyzdrach.
Jeżeli chodzi o dewastację cmentarza to trwa dochodzenie w tej sprawie.
Elżbieta Kłossowska zwróciła się do Mieczysława Podlewskiego pozwolę sobie bo temat
Prosny Lisewo umknął i dalej bronić interesy pana przypomnę pismo Klubu Prosny Lisewo,
które wpłynęło i było przedstawiane na komisjach , dzisiaj też wpłynął protokół z posiedzenia
Zarządu Klubu Prosny Lisewo z dnia 20 kwietnia 2008r.
Pierwszy wniosek, który był na komisjach pismo z dnia 15.04.2008r. o dofinansowanie klubu
do końca rozgrywek ligowych w sezonie 2007/2008r. o kwotę 7000 zł. Kserokopia pisma
stanowi załącznik do protokołu . Po rozmowach na komisjach i z Panem Mieczysławem
Podlewskim , panem Kazimierzem Szablewskim , którzy usilnie prosili aby pomóc. Ja proszę
państwa też byłam za tym ,żeby jakoś honorowo doprowadzić sprawę do końca. Sprawa
rozpatrywania wniosku Klubu Prosny Lisewo była przedstawiona na komisjach,
zasugerowaliśmy , że najlepszym rozwiązaniem kończącym się i dla klubu i dla gminy byłoby
gdyby ten klub rozwiązał się. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają, ale wtedy kiedy
przewodniczącym był Pan Józef Majdecki, sytuacja była podobna. Chodziło wtedy o wielkie
zadłużenie u Pana Macieja Walickiego udało się wtedy przeforsować wniosek ,żeby
umorzyć. O ile się nie mylę 3 listopada 2 lata temu Klub Prosna Lisewo otrzymała dotację
w kwocie gdzieś ponad 2 tys. zł na pokrycie kosztów. I już wtedy Prosna powinna
wyciągnąć jakieś wnioski . Napisaliśmy pismo na prośbę komisji i zaprosiliśmy
przedstawiciela klubu na dzisiejszą sesję aby wyjaśnił nam pewne sprawy jednak nikt do tej
pory się nie stawił . Chodziło o to ,że miała być jakaś deklaracja , czy zarządu, czy nawet
myśleliśmy, żeby było walne zebranie i podjęta jakaś uchwała , żeby ten klub rozwiązać.
Chodziło o to honorowe zakończenie sprawy i o pomoc tym ludziom i myślę, że byśmy na to
przystali , no nie wiem , myślę, ale to jest tylko moje zdanie. Dzisiaj rano otrzymałam pismo,
które państwu odczytam „Protokół z Posiedzenia Zarządu” UKS „Prosna” Lisewo z dnia

20.04.2008r. , które informuje, że z dniem 16.06.2008r. tzn. po rozegraniu rundy wiosennej
Klub Prosna zawiesza swoją działalność. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Mieczysław Podlewski- zwracam się do państwa radnych o zaopiniowanie sprawy w taki
sposób aby faktycznie Klub Prosna nikomu nie zalegał dotyczy to przewoźnika, jak i innych
opłat , które zrobili . Myślę w ten sposób nie muszą się rozwiązać, ale niech zawieszą
rozgrywki.
Elżbieta Kłossowska - czy Pan radny Mieczysław Podlewski daje 100% gwarancję ,że te
jakby nieścisłości nie będą się w następnych rozgrywkach , bo ja mam wrażenie , że klub
zawiesi swoją działalność na miesiąc otrzymania dotacji od nas . Czy Pan radny daje
gwarancję,że to się nie powtórzy , druga sprawa ja wystąpię teraz jako przedstawiciel
fundacji , jeżeli państwo dadzą przyzwolenie na pokrycie długów, nie udokumentowanych w
tej organizacji to ja czuję przyzwolenie na zaciągnięcie długów w kwocie powiedzmy 5 tys.
zł na fundację i również przyjdę , przyjdą członkowie mojej fundacji poproszą o pokrycie
tych długów. Także bardzo proszę o rozwagę.
Mieczysław Podlewski - uważam,że będą to faktury nie jakieś paragony tak jak było
mówione. Była rozmowa , to są słowa nie w cztery oczy tylko w gronie radnych.
Elżbieta Kłossowska – szanowny panie radny statut wszystkich organizacji pozarządowych
jest jednakowy. Albo zaciągamy długi i rada za to płaci i mamy przyzwolenie, dlaczego jedni
muszą spełniać wszystkie warunki a drudzy nie.
Mieczysław Podlewski – Panie Szablewski niech pan powie co powiedział burmistrz .
Kazimierz Szablewski - burmistrz powiedział, że Prosna Lisewo może grać, jeśli otrzyma
pieniądze, a w tej kwestii zadecyduje rada miejska.
Józef Błaszczak – mam pytania jak to się ma do tego, że np. trwają przez pół roku rozgrywki
halowej piłki nożnej , społeczeństwo ma gdzie się wybrać, są osiągane jakieś wyniki,
zawodnicy po to żeby grać składają się, widać zaangażowanie tych zawodników, jak to się
ma do tego gdzie nie ma żadnych wyników. Musi być widać,że warto w to inwestować.
Lechosław Sulkowski - niech sobie grają, ale niech znajdą sobie sponsora.
Antonina Balicka - klub nie może dostać dotacji . Oni zaciągają zobowiązania, mają
nieopłacone faktury a nie mają podpisanej umowy. Dotacja może być udzielona w wyniku
wygranego konkursu.
Hanna Skrzydlewska - panie przewodniczący mieliśmy przedstawioną sprawę na komisji
ja bym zarządziła aby przeczytać w tej sprawie wnioski z komisji. Będziemy wtedy
wiedzieli, jakie były wnioski, jakie były uwagi.
Lechosław Sulkowski- kara za wykluczenie z rozgrywek bo się dowiadywałem byłaby
mniejsza od 500 do 1500 zł z dniem dzisiejszym zawieszają i nie grają. Na pewno gmina by
zapłaciła tę karę.
Mieczysław Podlewski - potwierdzam pana słowa .
Lechosław Sulkowski w powiecie się pytałem największa kara za wykluczenie się z
rozgrywek to 1500 zł. Oni mogą grać tylko, kto to będzie sponsorował.
Mieczysław Podlewski- o to właśnie chodziło jak byliśmy u pana burmistrza. Wtedy by
przestali grać, i co by było to by było.
Wywiązała się dyskusja Krzysztof Strużyński zabrał głos. Panowie radni byliście na
korytarzu około godziny dlatego, że miałem poumawiane spotkania , powiedziałem, że dla
Prosny Lisewo nie mam już czasu , powiedziałem, że był taki moment ,że przyszedł w
sprawie Prosny Lisewo protokół, że grano po spożyciu alkoholu , pobito sędziego , Pan
Mirosław Kwieciński powiedział mi wtedy, że to są sprawy zawodników, zarządu nie
burmistrza. Tylko ze względu na pana - słowa kierowane do Mieczysława Podlewskiego, bo
pan był bardzo aktywny, jeśli chodzi o te dofinansowania i całe te sprawy związane z Prosną
Lisewo to ja chcę tutaj wskazać, gdzie burmistrz jest zakładnikiem radnego. Wymuszał pan
wręcz, żeby dofinansować chociaż te koszty, które ponieśli do tej pory. Nie wiem jak rada się

do tego odniesie i musi pan przyznać, że powiedziałem ,że będziecie musieli albo na
komisjach albo na sesji ten temat podjąć, albo przegłosować bo już jako Prośnie Lisewo nie
możemy płacić, ponieważ oni są już poza konkursem.
Alicja Płoszewska – nie wiem czy państwo będziecie dotowali Prosnę Lisewo, czy nie, to
nie jest dla mnie problemem, natomiast muszę państwu powiedzieć, że przepis prawa mówi o
tym, że organizacja pożytku, publicznego, która nieprawidłowo rozliczyła się z dotacji jest
wykluczona z możliwości jej otrzymania na okres najbliższych trzech lat. Poza tym
odczytam państwu Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie – bo
musicie państwo wiedzieć, że jeżeli robimy coś niezgodnie z prawem i decydujemy się na to
musimy być świadomi tego, żeby potem nie mówić,że nikt o tym nie mówił, albo nie
wiedzieliście o tym.
Eugeniusz Staszak – proszę państwa o działalności Prosny Lisewo o jej zachowaniach
wszyscy wiedzieli już za kadencji Pana Józefa Majdeckiego. Fakt jest taki, że burmistrz
popełnił tylko jeden błąd w języku polskim powiedział Prośnie Lisewo słowo możecie grać ,
możecie grać ale nie dopowiedział za swoje pieniądze. Wtedy sprawa byłaby czysta.
Mieczysław Podlewski – szanowni państwo jeszcze raz poproszę pana Kazimierza
Szablewskiego niech pan powtórzy co powiedział burmistrz kiedy byliśmy u niego w sprawie
Prosny Lisewo.
Kazimierz Szablewski - Burmistrz powiedział, że mogą grać, ale jeżeli chodzi o dotację ,
nie wiem jak to zaakceptuje Rada. Tak powiedział, nie wiem jak to zaakceptuje Rada.
Sekretarz – szanowni państwo decyzja w sprawie Prosny Lisewo została tak jak i cały
konkurs opublikowana w biuletynie informacji publicznej. Zostały opublikowane wyniki
konkursu, decyzja Burmistrza.
Elżbieta Kłossowska - szanowni państwo regulamin organizacji pozarządowych wszystkich
jest jednakowy, jak wiadomo trzeba spełnić wszelkie formalności, przede wszystkim trzeba
być wiarygodnym, okazało się, że Prosna Lisewo była niewiarygodna , ponieważ w
sprawozdaniu rozliczeniu finansowym , które jakby zamyka jedną jakąś akcję, nie rozliczyła
się rzetelnie . Także proszę państwa Prosna Lisewo miała już zielone światełko. Ratowaliśmy
Prosnę Lisewo. Dlaczego tylko dla Prosny Lisewo ma być zielone światło, jest to przecież nie
w porządku w stosunku do innych organizacji.
Mieczysław Podlewski - szanowna pani radna komisja, która rozpatrywała nie zarzuciła
jednoznacznie nieprawidłowości, proponowała odrzucić.
Józef Błaszczak – panie Podlewski, albo zamykamy tę dyskusję, albo proszę o przerwę.
Mieczysław Podlewski - szanowni państwo dobiegamy do końca tego posiedzenia, ja jestem
szanowni radni za tym, nikogo nie namawiałem, nie będę namawiał, żeby po prostu te długi,
które są pokryli i zakończyli te rozgrywki.
Elżbieta Kłossowska – panie radny jak pan nie zabiegał, jak pan zabiegał o to. Pan przecież
przystał na to, że jeżeli oni dokończą działalność, że będziemy z całych sił starać się o to,
żeby zatrzasnąć tę furtkę. Pan zabiegał przecież o to w sposób szczególny.
Grzegorz Ławniczak – przedłożyć to na poszczególne komisje, a potem na sesję.
Hanna Skrzydlewska – my mamy już wnioski.
Mieczysław Podlewski – szanowni państwo proszę o przedstawienie opinii z poszczególnych
komisji.
Józef Błaszczak - panie przewodniczący proszę przestrzegać regulaminu w zapytaniach i
wolnych wnioskach nie ma wniosków komisji.
Grzegorz Ławniczak – to jest ważna sprawa, przedłożyć ponownie na komisje
Andrzej Łyskawa- kończymy tę sesję
Mieczysław Podlewski – szanowni państwo, panowie sołtysi, czy macie w wolnych
wnioskach zapytania?
Krzysztof Paszak – ja odnośnie drogi Tarnowa-Nowa Wieś Podgórna

Przemysław Dębski - Starosta złożył wniosek do Wlkp. Regionalnego Programu
Operacyjnego, wniosek jest już rozpatrywany. Jest to wniosek złożony z wykonaniem
zaplanowanym na rok 2009.
Krzysztof Strużyński - poinformował o wizycie w naszej parafii arcybiskupa Henryka
Muszyńskiego, który wyraził chęć spotkania się z radnymi miejskimi w dniu 23 maja w
piątek o godz. 10 w sali narad urzędu.
Burmistrz zaprosił również do udziału w Świętach majowych oraz prosił o oflagowanie
budynków.
Przemysław Dębski – przypomniał o składaniu przez radnych oświadczeń majątkowych do
30 kwietnia.
Ad. 23
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Ad.24.
Protokół został przez Radę Miejską przyjęty jednogłośnie.( „za”- 15)

Ad. 25
Mieczysław Podlewski podziękował wszystkim uczestniczącym i na tym zakończył XVII
Sesję Rady Miejskiej o godz. 14 35 .
Protokółowała:
( Katarzyna Gozdowiak)

Wiceprzewodniczący Rady
………………………..

