
Protokół Nr XV/08  
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia 31 stycznia 2008 roku 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 10 00 otworzyła XV 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. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym.  
5. Interpelacje radnych.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków  

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej                   

w Pyzdrach.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Pietrzykowie.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Pyzdrach.  
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry       

z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.   
15. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2008 rok.  
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.  
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji. 
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
20. Zakończenie sesji. 

Rada Miejska przegłosowała zaproponowany porządek obrad sesji („za” – 14, „wstrzymał 
się” – 1).  
 
Ad. 3.   
Informację o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Krzysztof 
Strużyński. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 4 
Informację Przewodniczącego Rady Miejskiej o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym 
przedstawiła Elżbieta Kłossowska. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 



Henryk Gonerka – kto poinformował mieszkańców wsi Lisewo i Ciemierów o tym, że ma 
być zlikwidowany maszt? 
Henryk Pyrzyk – poprosił o odczytanie treści pisma mieszkańców.  
Elżbieta Kłossowska odczytała pismo. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Henryk Pyrzyk – ile osób podpisało to pismo?  
Elżbieta Kłossowska – podpisało 27 osób.  
Eugeniusz Staszak – nie było mowy o likwidacji masztu. Dlatego prozę odpowiedzieć  
w imieniu radnych, że w zgłoszonej przez radnych interpelacji nie padło słowo likwidacja.  
By trzeba się zapytać, czy maszt powstał zgodnie z prawem?  
Trzeba oddzielić pewne sprawy.  
 
Ad. 5.  
Elżbieta Kłossowska na sesji w dniu 28 grudnia 2007 r. interpelacje złożyli: Józef Błaszczak, 
i przypomnienie Henryk Gonerka  
Czy otrzymane odpowiedzi są satysfakcjonujące? 
Józef Błaszczak - tak.  
Henryk Gonerka – komentarz byłby ten sam, co powiedział p. Staszak.  
Odczytał część wcześniej zgłoszonej interpelacji – radni z Pyzdr proszą o wypowiedzenie się 
w sprawie przeniesienia masztu i podaniu terminu realizacji. Nie ma tu słowa o likwidacji. 
Dziwię się, że p. Przewodnicząca Rady na moją interpelację odpowiedziała mi w ten sposób: 
„Brak odpowiedzi Multimediów oznacza najprawdopodobniej, że spółka nie zmienia 
stanowiska co do niemożności demontażu masztu, gdyż spowodowałoby to pozbawienie setek 
mieszkańców gminy Pyzdry dostępu do usług telefonicznych i internetowych”.   
W naszej interpelacji nigdy nie przewinęło się słowo demontaż masztu i pozbawienie kogoś 
łączności. My chcemy, aby go przenieść w inne miejsce.  
Elżbieta Kłossowska – przeniesienie masztu kojarzy mi się z demontażem.  
Zostanie napisane kolejne pismo, sprostowanie. Odniesiemy się do tej interpelacji.  
Eugeniusz Staszak – proszę odpowiedzieć mieszkańcom, autorom pisma, z imienia  
i nazwiska, że błędnie zostali poinformowani. Także taka informacja powinna zostać 
zamieszczona w Kurendzie.  
Elżbieta Kłossowska – taką informację przekażemy. Jest taka tradycja, że zawsze 
przekazujemy odpowiedź pierwszej osobie podpisanej na liście.  
 
zgłoszone: 
Henryk Pyrzyk – zadał pytanie radcy prawnemu.  
Czy pracownik samorządowy może prowadzić działalność gospodarczą?  
Hanna Skrzydlewska – w imieniu części mieszkańców ul. Wrzesińskiej składam interpelację 
w sprawie budowy chodnika od Firmy CERES na ul. Polnej do ul. Wrzesińskiej  
i usytuowanie tam pasów.  
Józef Błaszczak  
Aby w 2008 r. wybrać Przedsiębiorcę Roku 2008. Regulamin taki powinien być opracowany 
poprzez przedstawicieli podmiotów gospodarczych, Burmistrza, Rady Miejskiej. Na takim 
spotkaniu corocznym powinna być wręczana statuetka za zajęcie I,II i III miejsca  
w poszczególnych kategoriach. Uatrakcyjniłoby to spotkanie. Przedsiębiorcy już na początku 
roku musieliby poznać stawiane warunki. Chodzi o to, żeby była motywacja np. do 
zwiększenia zatrudnienia.  
Mieszkańcy ul. Niepodległości wnioskują o wykonanie zatoki dla autobusów naprzeciwko  
przystanku PKS. Otrzymałem pismo, że jest w planie wykonanie nowej nawierzchni na tym 
odcinku drogi. Mieszkańcy pytają, dlaczego Powiatowy Zarząd Dróg wykonał taką zatokę w 



Pietrzykowie, a zapomniał o Pyzdrach. Głównym wnioskodawcą jest lekarz weterynarii  
p. Józef Nieradka.   
Wnioskuję, aby zobowiązać Powiatowy Zarząd Dróg do naprawy chodników, które są w ich 
zarządzaniu. 
Dotyczy to również poprzecznej zapory w celu zmniejszenia prędkości przy Przedszkolu.  
Pomalowanie i naprawienie barierek zabezpieczających przy remizie OSP oraz na przeciwnej 
stronie i w rynku. Miały być zdjęte napisy informujące o sklepach. 
Na drodze Września – Kalisz od miesiąca listopada jest uszkodzona jezdnia, szczególnie 
uciążliwa podczas opadów deszczu.  
Elżbieta Kłossowska – wyrwa, która powstałą przy garbie na jezdni przy Przedszkolu została 
odpowiednio zabezpieczona.  
Roman Ejchorszt – dziura został zabezpieczona, ale jeden element garbu brakuje.  
Elżbieta Kłossowska – tak się składa, że niektórzy radni nie czekają na sesję, tylko na 
bieżąco zgłaszają uwagi o konieczności naprawienia na przykład czegoś. Z tego co wiem, 
Zakład Gospodarki Komunalnej rejestruje zgłaszane sprawy i na bieżąco je wykonuje.  
Marek Kami ński – aby Urząd Gminy i Miasta poinformował społeczeństwo poprzez 
sołtysów w formie kurend jak wygląda obecnie procedura odnośnie padłych zwierząt.  
Czy są jakieś dopłaty z budżetu państwa do transportu tych zwierząt, ich utylizacji? Jaka 
firma przyjmuje w/w zwierzęta? 
Elżbieta Kłossowska – z tego co wiem, Kurenda ma się dzisiaj ukazać, czy jutro. Czyli 
informacja może ukazać się w następnym numerze Kurendy.  
Marek Kami ński – chodzi o informacje do sołtysów w formie kurendy.  
Roman Ejchorszt – taką informację przygotuje p. Tomaszewski, który jest obecny na sesji.  
Mieczysław Podlewski – w imieniu mieszkańców wsi Zamość, Łupic i Rudy Komorskiej 
wcześniej zwróciłem się o zarezerwowanie w budżecie gminy pieniędzy na wykonanie 
dodatkowego oświetlenia. Pieniądze zostały zarezerwowane. Teraz proszę o przystąpienie do 
realizacji tego zadania.  
Chodnik w Rudzie Komorskiej na odcinku od sklepu p. Majdeckiego do kaplicy na 
wysokości lasu jest w złym stanie i należałoby go naprawić. Proszę o przedłużenie tego 
chodnika do mostu.  
Hanna Skrzydlewska – przekazała pismo Przewodniczącej Rady i Burmistrzowi, jakie 
zostało skierowane do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni w sprawie wybudowania 
nowej nawierzchni drogi przy ul. Kościuszki.  
Eugeniusz Staszak – interpelacja jest to poważne pytanie, które kończy się zadaniem 
pytania, jak je zrealizować. Bo są pytania i wolne wnioski.  
Ja rozumiem radnego z terenu zawarciańskiego, że zgłaszają swoje spostrzeżenia i potrzeby, 
bo na teren wiejski nie zawsze docierają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i nie  
o wszystkim na bieżąco wiedzą.  
Ale na terenie Pyzdr – jest dwóch Burmistrzów, którzy chodzą na spacery, jest Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Gdybym wyszedł na spacer, a nawet wystarczy spojrzeć z okna 
samochodu, to długą listę potrzeb bym przedstawił. Ale nie tędy droga. Bo bieżące 
utrzymanie jest w kompetencji kierownika Roberta Balickiego i do niego wystarczy zgłaszać. 
A jest tak, że po zgłoszeniu na sesji przez radnych wielu interpelacji cały sztab ludzi 
odpowiada na nie.  
Interpelacja jest to np. temat dotyczący wymiany oświetlenia. Jak Burmistrz to zrealizuje. 
Proszę przedstawić harmonogram działania.  
A tak są to popularne pytania, którymi się będziemy zarzucać, aby pod koniec roku pokazać, 
kto jest mocniejszy tj. najwięcej zgłosił interpelacji.  
Jak bym chciał wszystko notować, to bym zarzucił Burmistrza i Przewodniczącą Rady.  
Dlatego zgłaszajmy poważne sprawy w interpelacjach.  



Szanujmy czas pracownika biura Rady jak i tych, co muszą wymyślać odpowiedzi na te 
interpelacje.   
Hanna Skrzydlewska – na ostatniej sesji otrzymaliśmy rejestr interpelacji radnych 2006/07.  
Wszystkie uwagi i sugestie zgłaszane przez mieszkańców i zauważone przeze mnie 
zgłaszałam od razu dalej do realizacji.  
Ale moi wyborcy widząc rejestr interpelacji zarzucili mi, że nie uczestniczę w pracach Rady.  
I w związku z tym każdy ma prawo zgłaszać interpelacje. Ja wiem, co to jest interpelacja.  
Eugeniusz Staszak – przypomniał, że była lista odnośnie oznakowania dróg. Pewna osoba 
wyprzedziła wszystkich i napisała pismo, że nie głosowała za oznakowaniem. Ktoś 
wyprzedza pewne działania. Wiemy o co tutaj chodzi.   
Kazimierz Szablewski – chodzi mi o wykonanie rozgraniczenie drogi w Lisewie. Dotyczy to 
drogi od wsi do rzeki. W planach prawdopodobnie ta droga miała 10 metrów szerokości,  
a obecnie można tylko przejechać rowerem.  
Do tej drogi przylegały pastwiska. Właściciele pastwisk stopniowo wchodzą z pastuchem w 
drogę, aż w końcu droga zrobiła się bardzo wąska. Znaczna część drogi została 
przywłaszczona przez właścicieli pastwisk.  
Właściciele pastwisk powinni wynająć prywatnie miernika i wymierzyć swoje działki.  
Sprawa tej drogi została poruszona, ale nie wiem dlaczego sprawa stanęła w miejscu i nic się 
w tej sprawie nie dzieje.  
Wojciech Tomaszewski – p. Michalak z sąsiadując z tą drogą złożyła zlecenie do geodety  
o wykonanie rozgraniczenia. Geodeta ma wykonać rozgraniczenie. Nie możemy wpłynąć na 
geodetę, na jego prywatne sprawy. 
Rozmawiałem w tej sprawie z geodetą p. Korzeniewskim, który to rozgraniczenie ma 
wykonać. Wyżej wymieniony twierdzi, że wnioskodawczyni zmieniła zlecenie i musi być 
złożony nowy wniosek przez tą Panią. Pracownik Urzędu Gminy i Miasta w  Pyzdrach  
p. Kobielak zwróciła się do mieszkanki Lisewa, ale ta do dnia dzisiejszego nie dostarczyła 
innego wniosku.    
Chyba, że z urzędu wystąpimy o rozgraniczenie drogi i za usługę geodezyjną zapłacimy.  
Kazimierz Szablewski – jeżeli ktoś najął miernika, to powinien zrobić to w ciągu dwóch 
tygodni. A ta sprawa ciągnie się już od pół roku i nic się nie dzieje. Nie wiem jak wygląda 
zlecenie, jak wykonanie? Trzeba sprawę zbadać. 
Elżbieta Kłossowska – p. Burmistrzu proszę się tą sprawą zająć i wyjaśnić ją. Żeby ją jakoś 
sfinalizować.  
Wojciech Tomaszewski – jak najbardziej. Ale jak to państwo widzicie. Mam zmusić 
geodetę, żeby to rozgraniczenie wykonał? Nie mogę tego zrobić. Jedynie można z urzędu 
wystąpić ze zleceniem na wykonanie rozgraniczenia drogi.  
Elżbieta Kłossowska – p. Tomaszewski proszę tę sprawę monitorować, żeby nie doszło tam 
do zwężenia tej drogi.  
Wojciech Tomaszewski – nie można powiedzieć, że tu droga idzie lub nie, gdy nie ma 
kamieni granicznych.  
Elżbieta Kłossowska – ale chyba w urzędzie są mapki geodezyjne.  
Wojciech Tomaszewski – przy spornych sprawach musi być widoczny punkt graniczny.  
Eugeniusz Staszak – droga jest gminna. Dlatego należy wystosować pismo do 
zainteresowanych osób, że zostanie wynajęty geodeta w celu ustalenia granicy drogi. W 
przypadku zagrodzenia części drogi przez mieszkańca, koszty pokrywa właściciel gruntu, do 
którego przylega droga.  
Krzysztof Strużyński – jak zmusić mieszkańca do zapłacenia należności za wynajęcie 
geodety, gdy udowodni mu się, że przywłaszczył sobie część drogi.  
Grzegorz Ławniczak – mam interpelację w sprawie odśnieżania. W gazecie czytam, że 
sprawa odśnieżania jest cacy, dobrze. Co innego na wsi. Dobrze, że tylko raz śnieg spadł  



i zaraz stopniał. W zeszłym roku droga w Ksawerowie była odśnieżona trzy razy. Raz ładnie 
odśnieżył, a dwa razy taką zaspę mi usypał, że nie można było przejechać. To dotyczyło 2007r.  
Krzysztof Strużyński – szkoda, że p. Ławniczak w zeszłym roku od razu tego nie zgłosił.  
Elżbieta Kłossowska – przecież nie chodziło o to, żeby narazić Pana Ławniczaka na wysiłek 
fizyczny. 
Mieczysław Podlewski – potwierdził wypowiedź p. Ławniczaka. Było to tak, że jedzie 
kierowca z mlekiem i pytam jak jest na drodze? A było bardzo ślisko. Powiedziałem, że 
jechała piaskarka, to powinno być dobrze. Kierowca samochodu od mleka powiedział, że  
z piaskarki na Olszu spadły dwie bryłki pasku i po nie się nie wrócił.  
Następnego dnia jechał o godzinie 8 00 w stronę Lisewa, gdy robiła się już temperatura 
dodatnia, powinno to być zrobione, przed jechaniem mieszkańców do pracy.  
Elżbieta Kłossowska – p. Podlewski. Z tego co wiem, to była rozmowa z osobą 
odpowiedzialną z Konina.  
Mieczysław Podlewski – to nie dotyczyło tej sprawy.  
Elżbieta Kłossowska – myślę, że trzeba przekazać te informacje osobom odpowiedzialnym 
za odśnieżanie.  
Krzysztof Strużyński – na drogach powiatowych pewien standard odśnieżania obowiązuje.  
Dobrze jak by radni z tym tematem się zapoznali. To jest III standard, który polega na tym, że 
się posypuje tylko miejsca tzw. niebezpieczne, czyli zakręty, przystanki i to w zasadzie 
wszystko. Na prostej drodze nie ma żadnego posypywania. Dlatego czy grupkę pasku zgubił, 
czy nie zgubił z piaskarki, to nie jest na tyle ważne. Ważne jest, że obsługuje drogi powiatowe 
według obowiązującego standardu. Żeby dyskutować, to trzeba się zapoznać z regulaminem.  
Nie ma posypywania ciągłego na jezdni nawet na drodze wojewódzkiej. Na części tych dróg 
też obowiązują III standardy odśnieżania tzw. oszczędny – przystanki, skrzyżowania, 
niebezpieczne wzniesienia.  
Alicja Płoszewska – udzieliła odpowiedzi na pytanie, które padło o prowadzeniu działalności 
gospodarczej przez pracowników samorządowych.  
Generalnego zakazu nie ma. Ale nie mogą prowadzić działalności gospodarczej pracownicy 
samorządowi, którzy w imieniu burmistrza wydają decyzje w indywidualnych sprawach  
z zakresu administracji publicznej.  
Henryk Pyrzyk – poprosił odpowiedź na swoje pytanie na piśmie.  
Alicja Płoszewska – jak Pan złoży zapytanie na piśmie, to udzielę pisemnej odpowiedzi. 
Eugeniusz Staszak – odnośnie oszczędności - grupki piasku. W tym roku zima była łagodna 
i budżet na odśnieżanie nie był wykorzystany i dlatego mogli posypywać więcej.  
Krzysztof Strużyński – nawet jak nie pada.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/81/08  
w sprawie zmian w budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu.  
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia 
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 



 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/82/08  
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Henryk Gonerka poprosił o przerwę w obradach.  
Elżbieta Kłossowska o godzinie 10 42 zarządziła przerwę do godziny 10 55.  
 
Ad. 8. 
Elżbieta Kłossowska powitała przybyłego na sesję radnego powiatowego p. Józefa Szafarka.  
Roman Ejchorszt odczytał projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr.  
Henryk Pyrzyk – poprosił o odczytanie uzasadnienia do tej uchwały.  
Elżbieta Kłossowska – uzasadnienia nie ma do projektu uchwały. Uzasadnienie było 
przekazane w formie ustnej na posiedzeniu Komisji.  
Henryk Pyrzyk – wydaje mi się, że do tej uchwały uzasadnienie powinno być.  
Andrzej Łyskawa – do innych uchwał są uzasadnienia, a do tej nie ma.  
Elżbieta Kłossowska – myślałam, że uzasadnienie przekazane na posiedzeniu Komisji 
radnym wystarczy.  
Henryk Pyrzyk – przy propozycji podwyższenia wynagrodzenia Burmistrzowi powinno być 
powiedziane za co konkretnie.  
Elżbieta Kłossowska – za szereg inwestycji, które były wykonane w latach ubiegłych –  
w czasie kadencji, w której byłam radną. Za wybudowanie hali sportowej, dziesiątek 
kilometrów dróg asfaltowych, za wykonanie szeregu inwestycji w mieście – o drogach 
wykonanych z trylinki, za pozyskiwanie środków. O tym szczegółowo mówiliśmy na 
posiedzeniu Komisji.  
Henryk Gonerka na posiedzeniu Komisji wypowiadałem się w imieniu Klubu Siedmiu. Idąc 
tokiem myślenia Przewodniczącej Rady za nie dopilnowanie nadzoru w wodzie, utrata 
200.000 zł. Za to, że jesteśmy ostatnią gminą w Polsce. Za nie zapłacenie odsetek utraciliśmy 
300.000,- zł.  
W żadnym przypadku nie zostały wyciągnięte konsekwencje.  
Żebyśmy wiedzieli, za co.  
Krzysztof Strużyński – sprawa dotyczy wodociągów, gdzie p. księgowa Dziubek nie 
dopilnowała pewnych spraw. Niedopilnowane zostały sprawy związane z poborem. Księgowa 
akurat odchodziła już na emeryturę. W zasadzie nie mogliśmy za wiele ingerować, ponieważ 
sprawę pierwszy zgłosiłem do prokuratury, gdy tylko dowiedziałem się o niej. 
 Ściągalność w tej chwili nie jest duża, bo systematycznie pracownik wodociągów spłaca po 
1.000,-zł. Jeżeli oczywiście nie spłaci tego zadłużenia, będzie odbywał karę w więzieniu. 
W pobliskim Lądku też 230.000,- zł gdzieś księgowa zaprószyła.  
Jeżeli chodzi o ostatnim miejscu naszej gminy na liście, to chyba według alfabetu jesteśmy 
bliżej końca.  
Uważam, że jeśli chodzi o zdobywanie środków w poprzedniej kadencji, to na pewno niektóre 
gminy nam by pozazdrościły trafnie składanych wniosków i wykonania czterech 
sapardowskich projektów i jednego ze SPOR-u.   
Jeżeli chodzi o zadłużenie, to poprzednia jeszcze księgowa p. Mazur 11 lat temu tak 
dysponowała środkami, że nie starczyło na regularną spłatę kredytu.  
Henryk Pyrzyk – proszę nie mówić na p. Mazur, bo jej tutaj nie ma.  
Krzysztof Strużyński – kwestia jest 11 lat. Wychodziło z tego, że można było umorzyć, tak 
jak zresztą orzekł prokurator. Można było, ale ze względu na to, że nie było regularnych spłat 
przez gminę, bo miała bardzo wiele zobowiązań umorzenie nie nastąpiło.  



Radny Pyrzyk, Gonerka wyliczyli zyski, jakie gmina miałaby gdyby w maksymalnym 
procencie miała umorzony kredyt. Wiadomo, że kredyt był wtedy bardzo duży, bo  
w pierwszej wersji miało to być dofinansowanie.  
Wydział Ochrony Środowiska czy Narodowy Fundusz umarza 10%, a nie jak Panowie 
wyliczyli 25%, czy ileś.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -8). 
Były dwie propozycje.  
Grzegorz Ławniczak – aby Przewodnicząca Rady podała propozycję Klubu Siedmiu 
odnośnie wynagrodzenia Burmistrza.  
Elżbieta Kłossowska – były dwie propozycje. Propozycja 10% podwyżki wynagrodzenia  
i propozycja przedstawiona w projekcie budżetu. Przeszła ośmioma głosami propozycja 
zawarta w projekcie uchwały.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 9 głosami „za” przy 6 „przeciw” podjęła uchwałę 
Nr XV/83/08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Ad. 9.  
Krzysztof Strużyński odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyzdry.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/84/08  
w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność 
Gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 10.  
Krzysztof Strużyński odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości położonej w Pyzdrach.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/85/08  
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Pyzdrach.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 11.  
Krzysztof Strużyński odczytał projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości 
położonej w Pietrzykowie.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/86/08  
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w Pietrzykowie. Uchwała stanowi załącznik 
do protokołu.  
 
Ad. 12.  
Krzysztof Strużyński odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.  



Dodał, że to dotyczy kiosku Ruch, który został zabrany do Konina, a mieszkańcy z Pyzdr 
prowadzący działalność chcieliby postawić nowy kiosk o standardach, które na dzień 
dzisiejszy sprostałby wymaganiom. Dotyczy to podłączenia wody, prądu.  
W dotychczasowym kiosku tego nie szło zrobić, bo instalacja była słaba i sprzedawcy 
siedzieli w trudnych warunkach.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -14, „przeciw” -1). 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przy jednym „przeciw” podjęła 
uchwałę Nr XV/87/08 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu.  
 
Ad. 13.  
Krzysztof Strużyński odczytał projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości 
położonej w Pyzdrach.  
Dodał, że Towarzystwo Wodniackie Perkoz nosi się z zamiarem wybudowania na bazie 
użyczonych budynków przystani wodniackiej, która będzie mogła obsługiwać w okresie 
sezonu turystów różnego rodzajami napojów, także piwem. W okresie wakacji szkoła będzie 
wyłączona.  
Na pewno taka przystań wodniacka, gdzie będzie można zjeść posiłek na pewno się przyda.  
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15), z tym, że okres wydzierżawienia przedłużono 
do 15 lat.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/88/08  
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 14.  
Roman Ejchorszt odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.   
Elżbieta Kłossowska poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu pozytywnie 
zaopiniowały w/w projekt uchwały („za” -15). 
 
 Rada Miejska w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XV/89/08  
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami 
pozarządowymi na 2008 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
Józef Szafarek – kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział 
Września.  
Pani Zofia Szalczyk jest wiceprezesem Agencji i zajmuje się biurami powiatowymi. Obiecuje 
przyspieszenie i rozwój programów na 2008 r.. Ich wprowadzenie i wdrożenie  
Powołany jest nowy dyrektor – kolega, który dotychczas zajmował się SAPARD-em,  
inwestycjami. 
Biuro Powiatowe we Wrześni realizuje wnioski dotyczące płatności obszarowych – do końca 
miesiąca chcemy wydać wszystkie decyzje oprócz wniosków, na których jest cukier, energia, 
oraz tych, które zostały skontrolowane w terenie i stwierdzono rozbieżności większe niż 3%. 
Dopłaty do tych ostatnich przypadków będą wypłacane w miesiącu lutym i marcu br. 
Myślimy, że ostatecznie do 15 marca br. wszystkie te dopłaty zostaną zrealizowane.  
Do końca bieżącego tygodnia powinny zostać rozesłane decyzje dotyczące dopłat ONW. 



Wychodzą również decyzje do programów rolno-środowiskowych, a pieniądze muszą spłynąć 
do końca lutego (dotyczy wniosków prawidłowo złożonych). Gdy są nieprawidłowości, to 
opłaty się opóźnią, bo wniosek rolno-środowiskowy trzeba sprawdzić z wnioskiem o dopłaty 
obszarowe i wyeliminować rozbieżności.  
Wypłaty pieniędzy na płyty obornikowe są na bieżąco realizowane.  
Wypłata z tytuły gospodarstwa niskotowarowego będzie realizowana w takich samych 
terminach jak w roku ubiegłym tj. gdy rolnik środki w 2007 r. otrzymał 10 lutego, to w 2008 
r. też otrzyma 10 lutego.  
Wszyscy rolnicy, którzy złożyli poprawny i kompletny wniosek na modernizację otrzymają 
pomoc.  
Minister Rolnictwa do końca lutego br. ogłosi program „młodego rolnika”. Jest to pomoc ok. 
50.000,- zł, ale są stawiane warunki: wykształcenie rolnicze i trzeba mieć gospodarstwo rolne 
o pow. 13,5 ha, czyli średnią wojewódzką.  
W sprawie gminy Pyzdry zwracaliśmy się do posła Grzeszczaka, wystosowaliśmy  
z Powiatowej Komisji Rolnej pismo do Ministra Rolnictwa o obniżenie poprzeczki dotyczącej 
wielkości gospodarstwa.  
Następny program, który będzie realizowany – to możliwość otrzymania pomocy do 
500.000,- zł. Będzie on realizowany przez Urząd Marszałkowski.  
Przy Powiatowej Komisji Rolnej działa Forum Samorządowe, w skład którego wchodzą po 
jednym pracowniku z gmin, przedstawiciel Wydziału Rozwoju Lokalnego, ODR, Izby 
Rolnicze, przedsiębiorcy, cechmistrz i organizacje przedsiębiorców, zrzeszenia. 
Z terenu Pyzdr przedstawicielem jest p. Przemysław Dębski.  
Po 15 lutego br. zorganizowane zostanie specjalne spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego, kompetentnych osób celem przedstawienia programów, które 
będą realizowane w 2008 r.  
Będzie to dotyczyć programów: młody rolnik, działalności nierolniczej – dotacja do 100.000,- 
zł, rozwój małych przedsiębiorstw – dotacja do 300.000,- zł.  
Aby skorzystać z pomocy w ramach Programu Rozwoju i Odnowy Wsi można działać, albo 
poprzez LIDER+, albo bezpośrednio.  
Podał przykład Biechowa. Ustalany jest program, który musi być zatwierdzony na 
poszczególnych wsiach, przedyskutowany na komisjach. Uzasadniony wniosek z podaniem 
kwoty musi zostać przedłożony Radzie do zatwierdzenia. Taki wniosek składa się do Urzędu 
Marszałkowskiego. Dla gmin ta dotacja ma być do 500.000,-zł.  
Gdy o pomoc ubiegać się będzie kościół, to wkład własny ma być mniejszy, dla gmin – 25%.  
Program dla mikroprzedsiębiorstw – żeby z tej formy pomocy skorzystać, nie trzeba opłacać 
składek KRUS. Ważne jest, żeby być z terenu wiejskiego. Jeżeli ktoś ubiega się o 100.000,- zł 
to musi zatrudnić dwie osoby, jak 200.000,- zł – to zatrudnić 3 osoby.  
Zostanie zorganizowane spotkanie – szkolenie dla rolników pod koniec lutego, początek 
marca w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty unijne.  
Wnioski składać należy od 15 marca do 15 maja. Rolnicy korzystając z pomocy rolno-
środowiskowej będą musieli wypełnić dwa wnioski. W/w wnioski przyjmowane będą 
równocześnie przez dwie komisje, które od razu wyeliminują ewentualne rozbieżności 
między wnioskiem o dopłaty bezpośrednie i rolno-środowiskowe. W obu wnioskach 
deklarowane powierzchnie muszą być zgodne.  
Hanna Skrzydlewska – czy pomoc dla przedsiębiorców będzie dotyczyła tych, którzy już 
prowadzą działalność, czy dopiero ją rozpoczną? 
Józef Szafarek - dla przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli 3 mln obrotu i zatrudniających 
mniej niż 10 osób. Na terenie wiejskim i miast do 5 tysięcy mieszkańców. Szczegóły zostaną 
jeszcze podane, bo to są na razie informacje wstępne. 
Lechosław Sulkowski – co z padłymi zwierzętami? Czy jest dopłata? 



Józef Szafarek – Firma Farmutil podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Będzie niewielka dopłata (5-10 zł w zależności od wielkości 
zwierzęcia). Cennik jest obecnie w Starostwie, ale zostanie przesłany do gmin. Szczegółowe 
informacje można uzyskać dzwoniąc na podane numery telefonów.  
Cennik zostanie zamieszczony w Przeglądzie Powiatowym. 
Będziemy się starać, aby Firma odbierająca padłe zwierzęta nie pobierała żadnych opłat. 
Występuje jeszcze problem z rolnikami, którym padły zwierzęta w styczniu br. i mają 
trudności z otrzymaniem dofinansowania. Ale ta sprawa jest rozpatrywana. Gdyby były 
jakiekolwiek problemy w tym temacie, to proszę dzwonić do oddziału Agencji we Wrześni.  
Wojciech Tomaszewski – z informacji uzyskanych z Agencji w Poznaniu odnośnemu 
padłych zwierząt wynikało, że zgodnie z umową, jaka zostanie podpisana, a p. Szafarek 
mówi, że już została podpisana i ma ona obowiązywać od 1 stycznia br.  
Józef Szafarek – mówi się, że wszystko zostanie zwrócone, ale nie wiadomo jak to będzie 
fizycznie wyglądało.  
Poinformował, żeby rolnicy, którzy zapłacili Firmie za odbiór padłych zwierząt wystąpili  
z wnioskiem o zwrot pieniędzy podając własne konto. Agencja postara się pomóc  
w odzyskaniu pieniędzy.  
Andrzej Łyskawa poinformował, że firmy utylizacyjne oszukały Agencję na kwotę prawie 
60 mln zł. Dlaczego tych pieniędzy nie otrzymuje rolni, ale pośrednik. 
Ogólnie działalność pracy Biura Powiatowego Agencji we Wrześni jest dobrze oceniana. Ale 
zdarzają się rzadkie przypadki, że rolnik jest kilka razy wzywany do w/w Biura celem np. 
uzupełnienia wniosku i za każdym razem o inny dokument.  
Józef Szafarek – najlepiej gdybym od razu dowiedział się, jakiego to rolnika dotyczyło, bo 
bym mógł od razu zainterweniować i na bieżąco stwierdzić, czy kolejny przyjazd rolnika był 
zasadny czy też nie. Mógłbym stwierdzić, czy była to wina pracownika, czy też nie.  
A może się zdarzyć różnie, bo operujemy wielkimi środkami.  
Na płyty obornikowe przekazaliśmy 30 mln zł, na dopłaty bezpośrednie – 30 mln zł.  
Decyzje są podpisywane przeze mnie oraz pracownika wystawiającego, odpowiedzialnego za 
dany dział. 
Zdaję sobie sprawę, że są osoby z gminy Pyzdry, które nie są zadowolone. Ale my jako 
pracownicy Agencji też nie jesteśmy zadowoleni np. z wykonawstwa płyt obornikowych  
w miejscowości radnego Łyskawy.   
Wielu rolników nie może zrozumieć aktualizacji podziału działek np. rolnik miał dwie 
działki, a zostały złączone w jedną. A on ciągle podaje dwie działki. Z tego wychodzą spory 
niepotrzebne i niezadowolenie rolnika.   
Uważam, że rok 2007 był najgorszym, bo było porównywanie wniosków o dopłaty 
bezpośrednie z wnioskami rolno-środowiskowymi.  
Dodał, że Agencja nie ma żadnego wpływu na osoby kontrolujące treść wniosków w terenie. 
Ale o kontroli rolnik powinien być poinformowany.  
Józef Błaszczak – poprosił o przerwę o obradach sesji, ponieważ nie zapoznał się jeszcze  
z planem pracy Komisji, której jest członkiem.  
Elżbieta Kłossowska zarządziła o godzinie 1145 przerwę do godziny 12 00.  
 
Ad. 15.  
Elżbieta Kłossowska odczytała ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2008 rok. Plan pracy 
stanowi załącznik do protokołu. 
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w/w plan pracy. 
 



Andrzej Łyskawa odczytał ramowy plan pracy Komisji ds. Samorządu, Inicjatyw 
Gospodarczych. Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego na 2008 rok. Plan pracy 
stanowi załącznik do protokołu. 
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w/w plan pracy. 
 
Czesław Kupiecki odczytał plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony 
Środowiska, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2008 rok. Plan pracy stanowi załącznik 
do protokołu. 
Józef Błaszczak – na ostatnim posiedzeniu Komisji była mowa, ż Komisja Oświaty zajmie 
się sprawą kondycji finansowej szkół i wszystkimi sprawami związanymi z działalnością 
szkół, ewentualnie z perspektywicznymi planami działania szkół.  
Elżbieta Kłossowska uważam, że warto ten temat ująć w planie pracy Komisji Oświaty, tym 
bardziej, że p. Frątczak na ostatnie posiedzenie Komisji szczegółowe informacje na temat 
oświaty przygotowała i przedstawiła. I na podstawie tych materiałów dokonać analizy.  
Proponowałabym również, aby Komisji w swoim planie pracy zapisała temat – zapoznanie się 
ze stanem oświaty w perspektywie 10 lat.  
Józef Błaszczak – wystarczy jak Komisja uwzględni krótszy okres czasu.  
Czesław Kupiecki – w planie mamy temat - Organizowanie spotkań z dyrektorami szkół, 
Przedszkola, Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum i Biblioteki. Analiza budżetów szkół  
i przedszkola. 
Józef Błaszczak – nadal proszę o rozszerzenie tego punktu tak jak już proponowałem.  
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w/w plan pracy z rozszerzeniem tematu dotyczącego 
oświaty. 
Hanna Skrzydlewska odczytała ramowy plan pracy Komisji Budżetowo-Finansowej na 
2008 r. Plan pracy stanowi załącznik do protokołu. 
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie w/w plan pracy. 
 
Ad. 16.  
Lechosław Sulkowski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji zadań za 2007 
rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Józef Błaszczak – jako radny nie jestem zadowolony z tego, że sprawdzono odczyty 
liczników tylko na koniec kwietnia br.  
Ze względu na sytuację, jaka była przy poborze opłat za wodę, radni powinni mieć rozliczenie 
za wodę na 31 listopada. Rozliczenie tylko do kwietnia jest za krótkim okresem, bo tylko za 
okres 4 miesięcy. Dlatego proponuję, aby w trybie pilnym to jak najszybciej skonfrontować  
i uwzględnić, bo jest to bardzo zasadne.  
Ponadto interesują mnie ubytki z czterech miesięcy ile to stanowi procent w stosunku do 
sprzedanej wody.  
Lechosław Sulkowski – można sprawdzić stany liczników na dzień 1 stycznia w całej 
gminie, u wszystkich odbiorców wody, ale tylko tą czynnością musiałaby się równocześnie 
zająć pewna grupa ludzi.  
Henryk Pyrzyk – nie potrzeba sprawdzać stanów liczników w całej gminie, ale wystarczy 
tylko odczytać stany liczników na wodociągach.  
Elżbieta Kłossowska – to co zaproponował p. Sulkowski byłoby zbyt szczegółowym 
sposobem rozliczenia wody. 
Lechosław Sulkowski – inkasenci sprawdzają u odbiorcy wody stany liczników co dwa 
miesiące, co kwartał i nie wypada to na pierwszego danego miesiąca. Najpierw jest spisanie 
stanu licznika, po jakimś czasie zostanie wystawiona faktura a jeszcze jest dany czas na 
zapłacenie tej faktury.  
Ściągalności należności są czasem długie.  



Elżbieta Kłossowska – ale może to wynika z tego, że ktoś wyjechał. Ale ogólnie ściągalność 
jest dobra.  
Józef Błaszczak – aby szczegółowo rozliczyć dochody za wodę może trzeba by było 
zatrudnić jeszcze pracownika, ale warto byłoby to zrobić. Jest jeszcze jedna sprawa. Zdarzało 
się, że woda była kradziona. Tę sprawę też należałoby sprawdzić.  
Może warto byłoby dokonywać odczytów licznika nawet co miesiąc.  
Mirosław Balicki – inkasenci dokonujący sprawdzania stanu liczników mają sprawdzać, czy 
zamontowanie licznika jest prawidłowe. Na terenie gminy były dwa nieprawidłowe 
podłączenia wody.  
Rozliczenie wody szczegółowe można by wykonać, ale należałoby na 31 grudnia dokonać 
odczytu wody na hydroforniach i w tym samym dniu inkasenci musieliby dokonać odczytu 
liczników u odbiorców wody. 
Elżbieta Kłossowska – proszę być czujnym w tej sprawie.  
Hanna Skrzydlewska – zaczym inkasenci odczytają stany liczników i Komisja Rewizyjna 
sprawdzi, czy odczytali prawidłowo, nim inkasenci przyjdą do Biura Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, nim na te ich odczyty zostaną wystawione faktury to mija prawie miesiąc. 
Następnie adresaci faktur mają dwa tygodnie na zapłacenie należności. W stosunku do osób, 
które nie dokonały zapłaty w terminie są wysyłane upomnienia.  
To nie jest taka łatwa sprawa, jak to p. Błaszczak mówi. Komisja Rewizyjna może  
p. Błaszczaka zaprosić na posiedzenie żeby się przekonał jak to wygląda.  
Elżbieta Kłossowska – myślę, że już jest zrobiony wielki krok do przodu, gdy nie ma już 
bezpośredniego kontaktu inkasenta z pieniędzmi. A musimy pomyśleć, że jeśli jeszcze się da 
coś zrobić, to trzeba to wykonać.  
Józef Błaszczak – nie będę polemizował z radną Skrzydlewską, bo jest długoletnim 
pracownikiem Urzędu.  
Dodał, że należy prace tak usprawnić, że jak dwa tygodnie na wystawianie faktur jest za 
długo, to trzeba go skrócić do tygodnia. Nie ma rzeczy niemożliwych. Skoro temat dotyczący 
zbierania opłat za wodę jest drażliwy, to po to jest kierownictwo urzędu, księgowość, aby taki 
system wymyśleć, żeby był szybszy. Proponuję, aby w temacie wody zrobić wszystko, żeby 
na przyszłość nie było już żadnej dyskusji.  
Lechosław Sulkowski – z przeprowadzonej kontroli w zakresie rozliczenia należności za 
wodę za okres od stycznia do kwietnia wynika, że zaległości za ten okres wynoszą prawie 
500,- zł. To do ogólnej kwoty, jaką należało ściągnąć i ściągnięto nie jest może dużo.  
Elżbieta Kłossowska – na pewno jedno jest pewne, że musimy wszystko zrobić, żeby jak 
najbardziej poprawić funkcjonowanie ściągalności wody, a od tego są pracownicy, bo oni 
znają technicznie możliwości.  
Eugeniusz Staszak – „warto” było o tym pomyśleć od 2002 roku, to teraz nie mielibyśmy tej 
sytuacji, o której mówimy. Dlatego po tych wszystkich perturbacjach, powiem pierwszy, że 
wodociągi musiałyby być sprywatyzowane w spółkę jednoosobową gminy ze 100 % udziału 
gminy i na pewno by to inaczej wyglądało. Od tzw. polityki ściągalności byłaby rada 
nadzorcza wodociągów łącznie z prezesem, kierownikiem z ramienia burmistrza i to oni to by 
regulowali.  
Dlatego dziwię się, że Komisja Rewizyjna jedzie w teren i np. patrzy czy jest wymalowane  
w hydroforni. To nie jest żadna kontrola. Ja bym nie pojechał. Komisja nie powinna 
wskazywać, gdzie ma być jakaś np. półka, bo na tym się nie zna. Nie powinna sprawdzać 
spraw technicznych, bo od tego powinna być komisja techniczna.  
Komisja Rewizyjna powinna stwierdzić np. jakie są ubytki. Powinny ją interesować faktury, 
odczyty z liczników głównych.  
Lechosław Sulkowski - Komisja Rewizyjna pojechała na hydrofornie sprawdzać stany 
liczników, a przy okazji stwierdziła zaniedbania  



Kazimierz Szablewski – zgłaszają się do mnie osoby starsze, chore, które pytają się jak mają 
dojechać do Pyzdr i zapłacić fakturę za wodę? Dla nich lepiej byłoby należność za wodę 
zapłacić inkasentowi.  
Elżbieta Kłossowska – myślę, że nie będziemy się wracać do tego, co się nie sprawdziło.  
Osoby, o których mówił p. Szablewski muszą sobie jakoś poradzić chociażby poprosić 
sąsiada, znajomych o zapłacenie faktury.  
Krzysztof Strużyński – w Żerkowie jest Bank Powiatowy, który świadczy takie same usługi 
jak Bank w Pyzdrach. Mieszkańcy np. wsi Lisewo, Ciemierów do Banku w Żerkowie mają 
stosunkowo blisko i tam mogą dokonywać wpłat.  
Większość osób ma rodziny, które pomogą w zapłaceniu należności. Ale są też osoby 
samotne, ale i one mogą poprosić o pomoc inne osoby.  
Poinformował, że mieszkańcy naszej gminy regulują należności nie tylko za wodę. Płacą 
także rachunki za energię.  
Innego wyjścia jak płacenie faktur za wodę w banku nie ma.  
Elżbieta Kłossowska – informację w w/w sprawie można podać do publicznej wiadomości.  
 
Ad. 17. 
Jankowski Andrzej – w latach 2006/07 były pieniądze z Funduszu Ochrony Środowiska na 
budowę przydomowych oczyszczalni. Czy w roku 2008 pieniądze na ten cel też będą? Czy są 
to środki gminne i powiatowe? Czy w ubiegłym roku ktoś z naszej gminy skorzystał z tych 
pieniędzy?  
Panie Burmistrzu. Nie jestem wielkim sołtysem ani wzrostem, ani terytorialnie. Nie wybrało 
mnie 6 osób z domu, bo u mnie w domu jest siedem osób, ale trzech jest pełnoletnich,  
a czwarty nie brał udziału w wyborze sołtysa. A ile było mieszkańców sołectwa na tym 
zebraniu, to proszę zajrzeć do protokołu z zebrania.  
Panie Burmistrzu. Pan nieraz na spotkaniach sołtysów mówił, że sołtys jest przedłużeniem 
władzy w terenie. Jeżeli Pan Burmistrz sam załatwia wszystkie sprawy, a w sprawie remontu 
mostu Pan się dobrze ułożył z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg i nie pytał się nikogo i pozostawił mieszkańców z tamtej strony Warty na 
pastwę losu. Tak to można nazwać, nie inaczej. Bo przeprawa promowa w Dłusku nie 
załatwiła całkowicie sprawy. Bo gdyby droga dojazdowa do promu była usytuowana bliżej 
wału, to dłużej można by korzystać z przejazdu promem.  
Na przyszłość, jeżeli Pan Burmistrz ma coś do mnie, proszę mi to powiedzieć prosto w oczy,  
nie wykrzykiwać na Komisjach, czy gdzie indziej.  
Dzwoniłem do Burmistrza w sprawie osadzenia tablicy na wale informującej, że przeprawa 
promowa powinna być tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy i miasta Pyzdry. Co 
powiedział Pan Burmistrz do mnie – „odstosunkuj” się Jankowski od ogłoszeń.  
Jeżeli dobrze jak Pan Burmistrz będzie więcej korzystał z wiedzy innych.  
Była budowana droga na Modlicę. Wypowiedziałem się w sprawie budowy tej drogi, to było 
powiedziane, że Jankowski się na wszystkim zna. A po dwóch miesiącach od zakończenia 
budowy drogi okazało się, że pobocza drogi obrywają się. Wtedy dopiero zrobił się rwetest.   
Odnośnie remontu mostu – gdyby był zamontowany most pontonowy, to większych 
problemów by nie było, bo rzeka Warta nie wystąpiłaby od razu z koryta.  
Krzysztof Strużyński – nie chodziło mi o domowników tylko, że niedobrą metodą jest 
wybór sołtysa w jego własnym domu, bo to sami wyborcy mówili, że nie mieli innej 
alternatywy. Następne wybory muszą odbyć się w świetlicy.  
Regulamin odnośnie możliwości pozyskani środków na budowę przydomowych oczyszczalni 
został przekazany sołtysom.  
W minionym roku nikt nie skorzystał. W 2006 r. z tych środków skorzystały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. Był to odrębny wniosek i gmina też włączył się.  



Środki na dofinansowanie pochodzą w równej części z Gminnego i Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska.  
Dolina rzeki Warty i Prosny jest w perspektywie ochrony wód takim terenem, że pyzdrskie 
łąki są przeznaczone na wylewiska rzeki Warta. Jak będzie bardzo wysoki poziom wody, to  
i tak woda przez drogę będzie się przelewała.  
Jeżeli byłaby sprawa mostu pontonowego, to byłaby komfortowa sprawa. Ala po co będziemy 
jeszcze do maja mówić o moście pontonowym, jak nie szło tego załatwić i sprawa jest już 
nieodwracalna. Po co będziemy udzielać wywiadów w radio, telewizji, czy jesteśmy ludźmi 
drugiej kategorii, czy piątej.  
Większość mieszkańców, która dojeżdża z Lisewa, Ciemierowa i innych miejscowości wie, 
że most jest remontowany, że trzeba jakoś z tym radzić sobie – dojechać do mostu, przejść 
pieszo most i przejechać dalej. Zorganizowaliśmy podstawienie autobusu dla młodzieży  
z własnych środków. W zasadzie są zadowoleni, oprócz tego, że musza wcześniej wstać. 
Wszystko przyszło do jakiejś normalności.  
Zawsze sołtys Jankowski dzwoni rano o 7 15 rano z pytaniem, co słychać, czy prom jest 
przejezdny, czy nie, czy droga jest utwardzona tak jak by to Burmistrz nie miał nic więcej do 
roboty tylko odbierać telefony od p. Jankowskiego.  
Powiedziałem, że pewne sprawy my też znamy i wiemy jak to załatwić.  
Służba służbą tylko, że na głupie pytania by trzeba udzielić głupiej odpowiedzi. Ale nie 
chciałem tego robić i powiedziałem, że w pewnych sprawach radzimy sobie sami.  
Skoro kolega jest tak operatywny i zna się na wodzie, na stacjach wodociągowych, 
hydroforniach, przelewach, drogach, moście, to szkoda, że się tam marnuje, lepiej jak by 
gdzie indziej pracował.  
 
Posiedzenie sesji opuścił radny Eugeniusz Staszak.  
 
Józef Błaszczak – mieszkańcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną ze 
sprzedażą wędlin pytają jak to jest z tymi przepisami, że przyjeżdża spoza gminy – z Jarocina 
samochód z wędlinami i ustawia się na Rynku i handluje. SANEPID żąda od miejscowych 
pomiotów gospodarczych, żeby spełnili wszystkie wymogi, a akceptuje w/w samochód. 
Właściciel samochodu korzysta z toalety miejskiej, bo nie ma innej możliwości. Przechodząc 
od toalety do samochodu jego ręce są narażone na bakterie.  
Należałoby się zastanowić nad tym problemem, bo występuje problem warunków sanitarnych 
i to, że nie popieramy miejscowych podmiotów gospodarczych.  
Właściciel samochodu nie płaci w Pyzdrach żadnego podatku, ponosi tylko opłatę targową, 
która jest bardzo niska.  
Były podobne problemy w innych miastach np. Krotoszynie, gdzie Rada Miejska ustaliła 
odpowiednia opłatę targową. Była to opłata wysoka i handlującym przetworami mięsnymi nie 
opłaciło się tam handlować.  
W tej sprawie postulaty są zgłaszane i dlatego tematem należałoby się zająć. Jak będzie trzeba 
to przekażę konkretne nazwiska osób.  
Józef Stawski – sołtys wsi Wrąbczynek 
Czy są jakieś możliwości, poza budżetem gminy, na pozyskanie dofinansowania na kopanie 
rowów melioracyjnych w polach? 
Mirosław Balicki – środki unijne można pozyskać poprzez Urząd Wojewódzki, ale trzeba 
znać koszty przedsięwzięcia. Trzeba powołać spółkę wodną, powołać zarząd, zatwierdzić 
statut.  
Dokonałem wyliczenia kosztów związanych z rozbudową rowu na odcinku 15 km, który 
biegnie od rzeki Warta poprzez IV mostek, Walgę, Zapowiednię, aż do Wrąbczynkowskich 



Holendrów. Podkłady geodezyjne – 24.000,- zł, dokumentacja z pozwoleniem na budowę  
i uzgodnieniami – 15.000,- zł do 20.000,- zł.  
Średnio koszt odbudowy 1 kilometra rowu (bo to zależy od np. ilości mostów – przejazdów)  
Wynosi 150.000,- zł.  
Wyliczenie jest oparte na informacji uzyskanej z Wojewódzkiego zarządu Inwestycji 
Rolniczych od p. Bartkowiaka.  
Józef Stawski – na Wrąbczynie wynająłem koparkę, która wykopała rów długości 60 metrów 
za 160,- zł.  
Elżbieta Kłossowska – z powyższych informacji wynika, że nie warto zawiązywać grupy 
inicjatywnej. 
Mieczysław Podlewski zwrócił się do Burmistrza Ejchorszta o to, aby kolejne dziury załatać 
w drodze powiatowej prowadzącej do Rudy Komorskiej.  
Andrzej Łyskawa w sąsiedniej gminie Gizałki są zbierane imienne deklaracje odnośnie ilości 
azbestu w poszczególnych gospodarstwach. Jeżeli mieszkaniec nie przedstawi takiej 
informacji, to nie będzie miał pokrytych kosztów utylizacji eternitu.  
Jak to wygląda w naszej gminie, albo jak to będzie wyglądało?. 
Krzysztof Strużyński – w tej chwili utylizacja azbestu polega na tym, że dofinansowania nie 
ma. Tylko każdy we własnym zakresie to robi.  
W naszej gminie wnioski w tej sprawie były wcześniej przyjmowane. Mamy rozeznanie. 
Sprawozdanie w tej sprawie podaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Teraz czekamy na 
możliwość pozyskiwania środków, ale nie można liczyć na to, że będzie to dofinansowanie   
w 100%.  
Jest to ogólnie trudna sprawa. W pierwszej kolejności będą wymieniane dachy budynków 
szkolnych, budynki mieszkalne, tak stopniowo, aż do budynków gospodarczych.  
Obecnie dużo się mówi na temat szkół pokrytych eternitem, albo posiadających ściany 
przegrodowe wykonane z eternitu.  
Niektórzy źle tę sprawę rozumieją, bo zgłaszają, że mają dach pokryty eternitem i proszą  
o rozebranie. Myślą, że ktoś z gminy przyjedzie, dach rozbierze i pieniądze załatwi.  
Krążą błędne informacje.  
Zdarzało się, że firmy specjalistyczne kasowały pieniądze za utylizację eternitu, a wywoziły 
go na wysypisko śmieci. Żeby zniszczyć eternit musi być utylizowany.  
Eternit leżący na dachu nie jest szkodliwy, jedynie gdy się go rusza.  
Andrzej Jankowski – czy rolnik, który chce uzyskać dofinansowanie na przydomową 
oczyszczalnię gdzie musi zamieszkiwać i jakie warunki spełniać? 
Tam, gdzie jest w planie oczyszczalnia ścieków, to chyba nie.  
Roman Ejchorszt – u p. Serbinowskiego jest regulamin przyznawania dofinansowania. Na 
pewno tam gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków nie jest możliwe otrzymanie 
dotacji. Natomiast zgodnie z regulaminem, tam gdzie nie ma takiej możliwości należy złożyć 
wniosek, który zostanie rozpatrzony i dotacja przydzielona. Ale po spełnieniu wszystkich 
warunków zapisanych w regulaminie.   
Andrzej Jankowski – czy na naszym terenie jest przewidziana budowa oczyszczalni? 
Roman Ejchorszt – nie jest przewidziana.  
Stanisław Dudek – sołtys wsi Lisewo 
Zgłosił, że w Lisewie pojemniki na plastiki są pełne. 
Robert Balicki – tym tematem zajmuje się p. Baranowski, któremu zostanie to zgłoszone.  
 
Ad. 18.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad. 19.  



Protokół został przez Radę Miejską przyjęty („za” – 14, nieobecny – 1 radny). 
 
Ad. 20. 
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rada Miejskiej o godzinie 1255 
zamknęła XV sesję Rady Miejskiej. 
Krzysztof Strużyński – Pan Szafarek wspomniał o możliwości pozyskania pieniędzy  
z programu odnowy wsi. Prosiłbym, aby do 15 lutego radni, sołtysi zrobili rozeznanie na 
swoim terenie, co by chcieli zrealizować, bo trzeba pamiętać o 25% udziale własnym. Bo cały 
czas rozważam możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budynku w Królewinach.  
Gmina może otrzymać maksymalnie do 500.000,- zł i te kwotę można rozbić na kilka zadań, 
albo przeznaczyć na jedno. Ale nie może być wskazane zadanie o wartości nie mniejszej niż 
25.000,- zł.  
Jest tylko różnica w udziale własnym i tak gmina musi zapewnić 25%, kościoły – 10%.  
 

Protokółowała:                                                          Przewodniczący Rady  

Alina Banaszak                                           /-/ Elżbieta Kłossowska  


