
Protokół Nr V/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 marca 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
V 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 wraz z pracownikami i wszystkich 
zaproszonych gości. Szczególnie powitała nowo wybranych sołtysów w osobie:  
Maria Owczarek – sołectwo Ciemierów, Marzena Bergier – sołectwo Kruszyny, Piotr Pilarski 
– sołectwo Dolne Grądy, Tomasz Gauza – sołectwo Wrąbczynek, Jerzy Wawrzyniak – 
sołectwo Lisewo.      
 
Następnie odczytała porządek obrad sesji.  
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.  
5. Interpelacje radnych.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy  
z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego”.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/09 Rady Miejskiej  
w Pyzdrach z dnia 30.10.2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów  
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane  
w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyzdry.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Sołectwa Lisewo oraz zarządzenia ponownych wyborów.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Pyzdrach.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę niezabudowanej 
nieruchomości położnej w m. Ciemierów – Kolonia.  



18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 320 położonej w m. Wrąbczynek  

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/161/93 Rady Gminy 
i Miasta w Pyzdrach z dnia 26.06.1993r. w sprawie zbycia w drodze przetargu 
poddasza użytkowego „agronomówki” położonej przy ul. Niepodległości 59 na 
działce nr 613/4. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych 
niezabudowanych – dz. nr 1118/3cz. położonej w Pyzdrach w drodze przetargowej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych 
niezabudowanych – dz. nr 2032/3cz., 2033, 2035 położonych w Pyzdrach w drodze 
przetargowej.  

22. Zapytania i wolne wnioski. 
23. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
25. Zakończenie sesji. 

 
Andrzej Łyskawa, radny zaproponował zamianę kolejności rozpatrywania punktów 
porządku tj. 12 z 14.  
Przemysław Dębski, sekretarz wyjaśnił, że niezależne jest podejmowanie uchwały  
w sprawie wyboru sołtysa w Lisewie i uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
inkasentów podatków. Uchwałę o inkasentach, w której zmienia się nazwiska sołtysów  
należy podjąć, ponieważ nowy sołtys Lisewa wykonał czynności związane z zebraniem od 
mieszkańców sołectwa podatków za I kwartał i za wykonane czynności należy się  
p. Wawrzyniakowi wynagrodzenie.  
W przypadku, gdyby Rada podjęła decyzję o ogłoszeniu ponownych wyborów sołtysa  
w Lisewie i w wyborach wybrana zostałaby inna osoba, to ponownie Rada Miejska 
dokonałaby zmiany uchwały o inkasentach zmieniając nazwisko sołtysa.  
 
„Za” odczytanym porządkiem obrad sesji głosowało 14 radnych”, „wstrzymał się”-1.  
Lechosław Sulkowski, radny przypomniał, że porządek obrad sesji przygotowany przez 
przewodniczącego i dołączony do zawiadomienia jest ostateczny i nie podlega zatwierdzeniu 
przez radę.   
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska – porządek obrad nie musi być zatwierdzany, 
ale zwyczajowo w Pyzdrach jest przegłosowany.  

 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Grzegorz Ławniczak, radny poinformował, że dnia 2 lutego po sesji Burmistrz zachował się 
arogancko w stosunku do Radnego.  
Życzył, by p. Burmistrz odnalazł się i życzył zdrowia.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przedstawiła informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, dlaczego Wojewoda uchylił uchwałę o zmianie studium 
i kierunków zagospodarowania Gminy i Miasta Pyzdry i o zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Pyzdry? 



Przemysław Dębski, sekretarz wyjaśnił, że uchwała o zmianie studium została uchylona, 
ponieważ  w trakcie trwania  procedury weszło w życie nowe rozporządzenie, które zmieniło 
min. terminy wyłożenia do publicznego wglądu. Projektant zmiany studium zastosował 
terminy obowiązujące w nowym rozporządzeniu, a powinien zastosować jeszcze terminy 
wynikające ze starego rozporządzenia, co wynikało z przepisów przejściowych.  
W trakcie trwania procedury projektant dopatrzył się, że nie zastosował zapisów starego 
rozporządzenia i to zgłosił do Urzędu Miejskiego. Wspólnie ustalono, że zwróci się do 
pracowników nadzoru planistycznego Urzędu Wojewódzkiego o wyjaśnienie zaistniałej 
sytuacji. Otrzymał ustną odpowiedź, że zostanie to uznane jako nie istotne naruszenia prawa. 
Ale później okazało się, że jednak uchwała Rady Miejskiej o zmianie studium została przez 
Wojewodę uchylona.  
W sprawie w/w uchwały zostały już podjęte działania dotyczące ogłoszenia o ponownym 
wyłożeniu do publicznej wiadomości przygotowanych zmian w studium zagospodarowania. 
Ogłoszenie ukaże się już 1 kwietnia w gazecie. Wyłożenie zostanie powtórzone według 
terminów obowiązujących w starym rozporządzeniu. Przypuszczalny termin do zatwierdzenia 
uchwały przez Radę Miejską to ok. 2 miesiące.  
Natomiast do uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego była uwaga, że to 
co się zmienia to się zmienia, natomiast pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian.  
Wojewoda Wielkopolski stoi na stanowisku, że jest to niezgodne z przepisami.  
A uchwały takie jak podjęta przez Radę Miejską w Pyzdrach w innych województwach są 
uznawane jako zgodne z przepisami. Jest to dziwna sytuacja, ponieważ uchwały są 
podejmowane na podstawie tej samej ustawy.  
Była możliwość odwołania się o decyzji Wojewody, ale zaniechano tego. Natomiast dla 
jasności sprawy Urząd Miejski w Pyzdrach skierował zapytanie do nadzoru planistycznego 
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w jaki sposób należy przeprowadzić procedurę 
związaną ze zmianą studium i planu zagospodarowania oraz jak zapisać treść uchwał.  
Marek Wardeński, radny zapytał, kto poniesie koszty związane z dodatkowymi 
czynnościami? 
Przemysław Dębski, sekretarz poinformował, że projektant otrzymał na razie tylko 50% 
należnego wynagrodzenia.  
 
Ad. 5.  
Zgłoszone interpelacje radnych: 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zgłosiła, że na ul. Słowackiego w chodniku 
jest duża wyrwa przy studzience telekomunikacyjnej. Należałoby to wykonać w ramach 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – jest to sprawa telekomunikacji. Ale ostatnio bardzo 
trudno jest dotrzeć do odpowiedniej jednostki telekomunikacji, która taką naprawę by 
wykonała. A należy przypomnieć, że ta studzienka było już naprawiana.  
Grzegorz Ławniczak, radny wnioskował o połatanie wszystkich dróg asfaltowych na terenie 
gminy, szczególnie drogi z Pietrzykowa do Borkowa.  
Mieczysław Podlewski, radny – do złożenia tej interpelacji skłonił Go sołtys Rudy 
Komorskiej, ponieważ podczas zebrania wiejskiego w dniu 24 lutego br. publicznie oczernił 
mówiąc, że „zmarnowałeś 80 tys. zł na budowę parkingu”. Po czym chciał uświadomić 
niewiedzę sołtysa mówiąc, że:  

1) nie było to 80.000 zł,  
2) to nie p. Podlewski ogłaszał przetarg i nie wyłaniał wykonawcy, tylko p. Burmistrz, 
3) to p. Burmistrz zapłacił 11.000 zł za dokumentację, a inny projektant wykonałby to za 

ok. 2.000 zł,  
4) parkingi o bardzo zbliżonych wymiarach wybudowano w połowie kosztów.  



W związku z powyższym złożył interpelację o przesłanie pełnej dokumentacji techniczno – 
finansowej do prokuratury o sprawdzenie bardzo wysokich kosztów, ponieważ jest to 
podejrzenie o korupcję, a być może to tylko niegospodarność Burmistrza. Poprosił  
o przesłanie kopii dokumentów.  
Alicja Płoszewska, radca  prawny – to nie jest interpelacja.  
Kazimierz Szablewski, radny – zgłosił potrzebę załatania dziur w drodze powiatowej od 
drogi kaliskiej w stronę m. Ruda Komorska, Lisewo, Ciemierów aż do drogi kaliskiej,  
a szczególnie w m. Kruszyny.  
Ponadto poinformował, że w m. Lisewo przy kaplicy został wykonany przez Powiatowy 
Zarząd Dróg we Wrześni parking o pow. 150 m2   
Osobiście występował w tej sprawie. Udało się wykonać zadanie bez narażania gminy na 
koszty.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaproponowała, aby zauważone w terenie 
przez radnych czy sołtysów sprawy zgłaszać do biura Rady, by dalej występować o ich 
realizacje grupowo do odpowiednich instytucji.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – zła nawierzchnia drogi w kierunku Rudy Komorskiej 
została zgłoszona do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni.  
Po zimie stan dróg na terenie całego powiatu się pogorszył i jest naprawiany. Dodał, że na 
części wspomnianej drogi będzie układany nowy dywanik asfaltowy.  
Wzdłuż drogi wojewódzkiej przy cmentarzu w Pyzdrach rozpoczynają się prace dotyczące 
budowy chodnika od skrzyżowania do m. Dłusk. A stan dróg wojewódzkich jest w miarę 
dobry.  
Do naprawy pozostają drogi gminne. Zostaną naprawione.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy jest odpowiedź na temat likwidacji słupów 
telekomunikacyjnych.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – jeśli rolnicy chcą mogą słupy sami usunąć, pozostałe 
Telekomunikacja zabierze.  
Andrzej Łyskawa, radny – gmina Pyzdry jest w województwie, dla której nie wszystkie 
instytucje znajdują się na terenie powiatu chodzi o KRUS, sąd. Przeniesienie tych instytucji 
do Wrześni bardzo ułatwiłoby mieszkańcom gminy Pyzdry załatwianie wielu spraw.   
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska przypomniała, że temat był już podnoszony 
przez radnego Łyskawę. Przynależność gmin do poszczególnych instytucji jest w kompetencji 
wyższych władz, ale pismo w tej sprawie należy wystosować.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – z przeniesieniem ksiąg wieczystych miało być tak, że po 
dwóch latach od reformy administracyjnej zostanie to zrealizowane.  
Gmina Pyzdry chociaż jest w województwie wielkopolskim powiecie wrzesińskim to nadal 
musi korzystać z numeru kierunkowego 63 zamiast 61.  
Sprawa pozostawienia KRUS w Słupcy jest tłumaczona brakiem odpowiedniego lokum we 
Wrześni.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk – na ostatniej sesji wnioskował o założenie 2 lamp 
w m. Dłusk. Otrzymał odpowiedź, że nie będzie to wykonane, ponieważ nie było ujęte  
w budżecie. Ale może w przyszłym roku uda się to wykonać.  
Ponadto zapytał, czy sołtysi mogliby zająć głos wcześniej niż to wynika z porządku obrad 
sesji tj. prawie nas końcu posiedzenia w zapytaniach i wolnych wnioskach.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska – sołtysi zgłaszają nie interpelacje a raczej 
wnioski. Ale temat zostanie rozważony.  
 
Ad. 6.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  



 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/28/2011  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 
2025 („za” – 4). Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
i Miasta na 2011r.  
Ponadto poinformowała, że po wysłaniu do radnych projektu uchwały o zmianach w budżecie 
do Urzędu Miejskiego wpłynęła promesa i umowa na dofinansowanie budowy boiska 
sportowego „Orlik” w kwocie 500.000 zł z Ministerstwa Sportu i 333.000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego oraz na remont dróg powodziowych w kwocie 390.000zł. W związku  
z tym zwróciła się z prośbą o wprowadzenie w/w kwot do budżetu gminy po stronie 
dochodów i wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy „wstrzymujących się” – 3 
podjęła Uchwałę Nr V/29/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 
2011r. z uwzględnienie dodatkowych zmian wynikających z otrzymania dofinansowania na 
budowę boiska orlik i likwidację skutków powodzi. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na rok 2012. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji.  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/30/2011  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Bożena Kamyszek, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach odczytała 
projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/31/2011  
w sprawie trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  



Bożena Kamyszek, kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach odczytała 
projekt uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/32/2011  
w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
Ad. 11.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy  
i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. 
„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 
Wrzesińskiego”.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/33/2011  
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim  
w celu realizacji zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany treści uchwały 
Nr XXX/211/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009r. w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił wniosek, aby wynagrodzenie kwartalne sołtysów 
zwiększyć o 30% tj. z 5% na 6,5%. Taki wniosek zgłosił na posiedzeniu Komisji Zdrowia.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” przy „wstrzymujących się” – 3 
podjęła Uchwałę Nr V/34/2011 w sprawie zmiany treści uchwały Nr XXX/211/09 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 30.10.2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Hanna Skrzydlewska, radna – widoczne jest niezadowolenie kilku radnych, że wniosek 
radnego Ławniczaka nie został przyjęty. Zapewne wniosek został zapisany w protokole  
z posiedzenia. Żeby taki wniosek był na sesji rozpatrzony musi najpierw być przeanalizowany 
na posiedzeniach Komisji.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poinformowała, że sprawa wynagrodzenia 
sołtysów była poruszona na wspólnym posiedzeniu przewodniczących Komisji. Temat będzie 
przeanalizowany, ale nie teraz.  



Grzegorz Ławniczak, radny przypomniał, że Burmistrz jeszcze nie złożył ślubowania a już 
była przygotowana dla Burmistrza podwyżka wynagrodzenia.  
 
Ad. 13.  
Hanna Frątczak, pracownik Urzędu Miejskiego odczytała projekt uchwały w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez gminę 
Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Henryk Pyrzyk, radny zgłosił wniosek, aby opłata za 1 godzinę pobytu dziecka wynosiła 
1,25 zł zamiast proponowanej 1,39 zł.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 9 głosami „za” przy „przeciw” – 6 podjęła 
Uchwałę Nr V/35/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane  
w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyzdry przy stawce za godzinę w wysokości 
1,39 zł. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 14.  
Ilona Nowicka, wiceprzewodnicząca Rady odczytała protest mieszkańców w sprawie 
wyboru sołtysa w Lisewie. Protest stanowi załącznik do protokołu.  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej z dnia 28 lutego i 7 marca 2011r. w sprawie złożonego protestu. Protokół 
stanowi załącznik.  
Marek Kami ński, radny zapytał, czy radni mogą podjąć uchwałę o nieważności wyborów 
sołtysa?  
Alicja Płoszewska, radca prawny – unieważnianie bądź nie unieważnianie wyborów sołtysa 
jest kompetencją rady gminy, ale nigdzie w przepisach nie jest to zapisane. Nie wynika to ze 
statutu sołectwa ani ordynacji wyborczej, dlatego ta praktyka jest stosowana w analogii do 
ordynacji wyborczej.  
Jedynie rada może podjąć uchwałę o stwierdzeniu nieważności wyborów bądź uchwałę  
o tym, że wybór został w sposób ważny przeprowadzony, a osoby, które uważają, że ta 
uchwała została przez radę podjęta w sposób niezgodny z prawem (pozytywna bądź 
negatywna) mogą ją kwestionować do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  
Przemysław Dębski, sekretarz – statuty sołectw z terenu gminy Pyzdry nie regulują 
problematyki składania protestu i ich rozpatrywania. W związku z wpłynięciem protestu 
oparto się na art. 18a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, że rada gminy kontroluje 
działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, 
w tym celu powołuje komisję rewizyjną.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz – uczestniczył w zebraniu wiejskim w Lisewie. Wybory na 
te warunki zostały przeprowadzone prawidłowo. W dniu wyborów tj. 11 lutego br. była 
temperatura poniżej - 10 stopni. Na wybory była przygotowana mniejsza sala, a nie duża, bo 
chodziło o ogrzanie sali. Cieszy fakt, że jest bardzo duże dążenie osób do pełnienia funkcji 
sołtysa. A w poprzednich kadencjach zdarzało się, że nikt z mieszkańców nie chciał pełnić 
funkcji sołtysa.  
Wybory w Lisewie chciano przeprowadzić prawidłowo, poprzez wyczytywanie mieszkańców 
sołectwa według listy obecności, ale część mieszkańców z p. Kwiecińskim na czele 
twierdziła, że szkoda poświęcać tyle czasu, jest zimno, wszyscy mieszkańcy się znają i należy 
karty rozdać.  



Po odczytaniu już wyników głosowania na sołtysa część wyborców, którzy głosowali za p. 
Łakomą ostentacyjnie wyszli z sali i nie szło powtórzyć wyborów.  
Kartki do głosowania są małe i jeśli ktoś chce to może np. odwrócić się i dokonać skreślenia. 
A w żadnych wyborach sołtysa nie ma odosobnionego miejsca z kotarą.  
Dodał, że mieszkańcy mogą zwołać zebranie celem odwołania sołtysa.  
Andrzej Łyskawa, radny uważał, że wybory nie zostały w sposób prawidłowy 
przeprowadzone.  
Mieczysław Podlewski, radny – na zebraniu w Lisewie, w którym uczestniczył było 3 
kandydatów na sołtysa. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. To jest normalne.  
Po zapoznaniu się z tematem uważa, że wybór sołtysa był przeprowadzony nieprawidłowo.  
Na zebraniu p. Burmistrz powiedział, aby jeszcze raz przeprowadzić głosowanie.  
 
 
Kazimierz Szablewski, radny – nigdy do tej pory nie było tyle osób na zebraniu wiejskim  
w Lisewie, co 11 lutego br. Nikt nie przewidział, że będzie tak duże zainteresowanie. Jest 
duża sala, ale są problemy z jej ogrzaniem.  
Do tej pory nikt nie protestował, że na wyborach sołtysa nie ma urny. Było zwyczajowo 
przyjęte, że głosy są zbierane do czapki. Przepisowo urna powinna być, ale przecież zbieranie 
głosów do czapki zamiast urny nie ma wpływu na wynik głosowania. Do tej pory tak było  
i nikt nie protestował.  
A teraz wkroczyła do Lisewa wyższa inteligencja.  
A to, że prywatnie powiedział p. Podlewskiemu na ucho pewną informacje, to była prywatna 
inicjatywa. Powiedział na ucho nie po to, żeby o tym pisano  
w gazetach. Pan  Podlewski uzyskaną informację powinien zachować dla siebie.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Henryk Pyrzyk, radny – skoro Komisja Rewizyjna przez 2 dni badała sprawę, to powinna 
dojść do jakiegoś wniosku, czy należy powtórzyć wybory, czy nie. Skoro Komisja przez 2 dni 
nie doszła do żadnego wniosku, to taka Komisja jest niepotrzebna.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska – w tej chwili radni po wysłuchaniu treści 
protestu i protokołu Komisji Rewizyjnej, w którym zostały wyrażone stanowiska osób 
bezpośrednio uczestniczących w zebraniu wiejskim znają sprawę dokładnie i każdy  
z radnych powinien indywidualnie podejść do tematu i swoje stanowisko wyrazić  
w głosowaniu.  
Grzegorz Ławniczak, radny – Komisja Rewizyjna powinna wypracować wniosek  
i stwierdzić jak radni mają głosować. 
Alicja Płoszewska, radca prawny – rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje 
komisję rewizyjną. Komisja ta przeprowadziła dokładną analizę. Z treści protokołu Komisji 
Rewizyjnej wypływa konkretny wniosek. Komisja wyraźnie napisała, które zasady wyboru 
uznała za zachowane, a które nie uznała za zachowane.  
Ale to Rada podejmuje decyzję.  
Lechosław Sulkowski, radny odczytał, że do najczęściej podnoszonych nieprawidłowości 
dotyczących wyboru organów jednostki pomocniczej gminy min. należą: brak jawności czyli 
procesu informacyjnego, organizacyjnego oraz przebiegu wyborów, brak odpowiednich 
uregulowań w statucie sołectw, różnorodność interpretacji z terminem określonym. 
Ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera przepisów odnoszących się do możliwości tzw. 
protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa.  



 
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
nieważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisewo oraz zarządzenia 
ponownych wyborów.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska ponownie poprosiła o odczytanie opinii 
Komisji. Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej stwierdzenia nieważności wyborów 
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisewo oraz zarządzenia ponownych wyborów 
wypowiedziała się następująco:  
„za” podjęciem uchwały głosowało – 5,  
„przeciw” – 9,  
„wstrzymał się” – 1.   
 
Ad. 15.  
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/36/2011  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Jan Serbinowski, pracownik Urzędu Miejskiego odczytał projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w Pyzdrach. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/37/2011 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 17.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia 
przez Gminę niezabudowanej nieruchomości położnej w m. Ciemierów – Kolonia. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/38/2011  
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę niezabudowanej nieruchomości położnej  
w m. Ciemierów – Kolonia. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 



Ad. 18.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze 
przetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 320 położonej w m. 
Wrąbczynek 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/39/2011 w 
sprawie zbycia w drodze przetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 320 położonej w m. Wrąbczynek.  Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 19.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 
XXIX/161/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 26.06.1993r. w sprawie zbycia  
w drodze przetargu poddasza użytkowego „agronomówki” położonej przy ul. Niepodległości 
59 na działce nr 613/4 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/40/2011  
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/161/93 Rady Gminy i Miasta w Pyzdrach z dnia 
26.06.1993r. w sprawie zbycia w drodze przetargu poddasza użytkowego „agronomówki” 
położonej przy ul. Niepodległości 59 na działce nr 613/4. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Ad. 20.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych – dz. nr 1118/3cz. położonej w Pyzdrach  
w drodze przetargowej 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/41/2011  
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych – dz. nr 1118/3cz. 
położonej w Pyzdrach w drodze przetargowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 21.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości rolnych niezabudowanych – dz. nr 2032/3cz., 2033, 2035 położonych  
w Pyzdrach w drodze przetargowej. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji. Opinie 
stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych – 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr V/42/2011 
 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych niezabudowanych –  dz. nr 2032/3cz., 
2033, 2035 położonych w Pyzdrach w drodze przetargowej. Uchwała stanowi załącznik do 
protokołu. 



 
Ad. 22.  
Grzegorz Ławniczak, radny zgłosił wniosek o podniesienie kwartalnego wynagrodzenia 
sołtysów o 30% tj. z 55 do 6,5%.  
Henryk Pyrzyk, radny zapytał, kto jest właścicielem chodników w Pyzdrach? 
Stanisław Janiak, sołtys sołectwa Zapowiednia – poruszył temat ksiąg wieczystych, które 
dla mieszkańców gminy Pyzdry znajdują się jeszcze w Słupcy. Są już rozpoczęte prace nad 
wprowadzaniem ksiąg wieczystych do głównego rejestru, z którego drogą elektroniczną, 
bardzo szybko będzie można odpisy ksiąg pozyskać. Ale dopóki wszystkie księgi naszych 
mieszkańców nie zostaną zapisane w bazie głównej, to przeniesienia ksiąg wieczystych do 
Wrześni nie będzie. A przeniesienie ich do Wrześni bardzo jest potrzebne, bo ułatwiłoby 
mieszkańcom załatwianie wielu spraw bez pokonywania trasy Września – Słupca.  
Henryk Pyrzyk, radny poprosił o informację na temat wierzby energetycznej, którą gmina 
2-3 lata temu zasadziła wydając 4.000 zł.  
Zapytał również jak daleko jesteśmy z obligacjami, na analizę których wydano 12.000 zł, a do 
tej pory żadnych obligacji gmina nie wydała.  
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, ile budżet gminy traci na nieprawnym 
wydzierżawianiu gruntów?  
 
Z pozostałej części obrad zwolniła się radna Elżbieta Ratajczyk.  
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz - obecnie księgi wieczyste są weryfikowane elektronicznie 
w Gorzowie. Wierzba energetyczna była za kadencji 1998-2002, gdy w-ce burmistrzem był p. 
Henryk Pyrzyk. Wtedy dużo mówiło się o wierzbie jako o dobrym materiale opałowym. 
Dlatego wierzba została posadzona doświadczalnie na działce ok. 0,5 ha z myślą o 
ogrzewaniu np. szkół. Z posadzonej wierzby były wydawane sadzonki rolnikom, by też mogli 
sobie ją posadzić na swoim gruncie. Została zakupiona tania sadzonka, którą posadzili 
pracownicy z prac interwencyjnych. Posadzona wierzba rośnie, ale nie tak jak przedstawiano. 
Niektórzy z wierzby tej wyplatają koszyki.  
Ale jak się okazało, wierzba jest już przeżytkiem. Można ją stosować jako materiał opałowy, 
ale nie w warunkach, jakie panują w Polsce.  
Waldemar Cierzniak, sołtys sołectwa Walga – wierzba rośnie szybko do 40 cm na dobę, ale 
potrzebuje dobrej ziemi i dużych ilości nawozów.  
 
Ad. 23.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad.24.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -14, nieobecna - 1).  
 
Ad. 25.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 17 00 zamknęła V sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

(Alina Banaszak)                                                       Elżbieta Kłossowska  


