Protokół Nr XXXV/10
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 29 kwietnia 2010 roku
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski o godz. 12 00 otworzył
XXXV sesję Rady Miejskiej i stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu
uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie powitał panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami, sołtysów
i wszystkich zaproszonych gości.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy mają uwagi do porządku
obrad sesji.
I.
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 2009.
7.
Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
8. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2009 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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Rataje w drodze przetargowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w
m. Wrąbczynek w drodze bezprzetargowej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, płożonej w m. Ciemierów – Kolonia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw i miasta – osiedla.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
25. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
26. Zakończenie sesji.
Przemysław Dębski, sekretarz poprosił o wycofanie z porządku obrad punktu 17.
dotyczącego podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rolnej we wsi Rataje,
ponieważ wczoraj tj. 28 kwietnia br. pierwotny wnioskodawca p. Anita Mizerska złożyła
pismo wycofujące swój wniosek o wykup nieruchomości.
Andrzej Łyskawa, radny złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu 22.
dotyczącego uchwalenia statutu sołectw i miasta – osiedla. Komisja Gospodarcza proponuje
najpierw zorganizować spotkanie z sołtysami i dopracować szczegółowiej ten dokument.
Przewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek o
wycofanie z porządku obrad punktu 17 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zbycia
nieruchomości rolnej we wsi Rataje.
„Za” wnioskiem głosowało 11 radnych, nieobecnych – 4.
Przewodniczący Rady Mieczysław Podlewski poddał pod głosowanie wniosek o wycofanie
z porządku obrad punktu 22 dotyczącego uchwalenia statutu sołectw i miasta – osiedla.
„Za” wnioskiem głosowało 11 radnych, nieobecnych – 4.
Radni po zmianach jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad sesji:

I.
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 2009.
7.
Przedstawienie Radzie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
8. Wysłuchanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2009 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 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w
m. Wrąbczynek w drodze bezprzetargowej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, płożonej w m. Ciemierów – Kolonia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zakończenie sesji.
Ad. 3.
Informację Burmistrza z realizacji zadań od 17 marca do 29 kwietnia 2010r. przedstawił p.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr. Informacja stanowi załącznik do protokołu
Na salę sesyjną przybyła radna Elżbieta Kłossowska.
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski przedstawił informację o realizacji zadań
w okresie międzysesyjnym.
19 marca wpłynęło pismo p. Murawy w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym przy ul. Nowoogrodowej,
26 marca wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2009r.,
7 kwietnia – udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej,
8 kwietnia do biura Rady przybył redaktor Gazety Słupeckiej p. Frankowski,
14 kwietnia wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2009r.
W okresie międzysesyjnym dyżury czwartkowe były pełnione.
Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania.
Ad. 5.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski zapytał radnych, czy odpowiedzi na
interpelacje otrzymali i czy ich zadawalają.
Eugeniusz Staszak poprosił o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację. Z odpowiedzi
Burmistrza wynika, że z wiedzy posiadanej przez tutejszy urząd wynika, że firma „CONTO”
nie wybuduje na swej działce w m. Tarnowa zakładu, ponieważ nie uzyskała niezbędnych
pozwoleń dla przeprowadzenia przedmiotowej inwestycji. Zapytał, jakich pozwoleń nie
uzyskała w/w firma zajmująca się przetwórstwem i handlem tłuszczami?
Zgłoszone interpelacje:

Kazimierz Szablewski złożył interpelacje pod adresem Powiatowego Zarządu Dróg we
Wrześni.
Budowana jest droga w kierunku Jarocina i samochody dowożące materiał budowlany na tę
drogę przejeżdżają drogami znajdującymi się na terenie gminy Pyzdry. Dziennie przejeżdża
ich ok. 80 i są to samochody o dużej ładowności. Jeśli będzie tak dalej, to na terenie powiatu
jarocińskiego zostanie wybudowana nowa droga, ale kosztem zniszczenia drogi znajdującej
się na terenie gminy Pyzdry. Aby temu zapobiec, to powinna się komisja z powiatu
wrzesińskiego spotkać w terenie i orzec, czy nadal te samochody mogą poruszać się
dotychczasowymi drogami.
Przemysław Dębski – remont drogi w powiecie jarocińskim trwa już od dłuższego czasu i
sprawa jest znana. W tej sprawie były przeprowadzane rozmowy z dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg p. Kubczak
Wykonawcą tej drogi jest firma ze Słupcy, która poprzez teren gminy Pyzdry musi
przetransportować materiał budowlany na drogę. Pierwotnie spora część tych transportów
była kierowana drogą powiatową przez Zamość – Ruda Komorska. Ale na moście w Rudzie
Komorskiej jest ustawiony znak – ograniczenie ładowności do 12 ton. Dlatego dalsze
transporty nie były możliwe tą drogą. W związku z tym Powiatowy Zarząd Dróg pokierował
wykonawcę przez most w Lisewie, na którym ograniczeń nie ma. W momencie, kiedy nie ma
ograniczeń wynikających z prawa ruchu drogowego, to nawet zarządca drogi nie jest wstanie
ograniczyć możliwości korzystania z drogi dla wykonawcy drogi.
Być może przy dalszych odcinkach budowy w/w drogi wykonawca ze Słupcy obierze inną
drogę dojazdową.
O godzinie 12 35 na sesje przybył radny Czesław Kupiecki.
Kazimierz Szablewski osobiście zwracał się do Powiatowego Zarządu Dróg we Wrześni z
wnioskiem, żeby ustawiono w Lisewie przed mostem znak ograniczający tonaż. Przed tym
mostem nie ma znaku ograniczającego szybkość, nazwy rzeki. A w ogóle ten most wymaga
konserwacji.
Przewodniczący Rady poinformował, że w Rudzie Komorskiej przed mostem jest znak
ograniczający ładowność do 12 ton, a mino to wjeżdżały na most samochody z dużo większą
ładownością. Często bywało tak, że równocześnie na moście takich samochodów było 2 -3.
Elżbieta Kłossowska zgłosiła, że w drodze przy ul. Polnej znajduje się duża wyrwa. Pewnie
po zimie takich wyrw jest więcej, dlatego warto byłoby skontrolować wszystkie drogi i
uzupełnić nawierzchnie.
Grzegorz Ławniczak – na interpelację w podobnej sprawie uzyskał odpowiedź od
Burmistrza, że będą na bieżąco usuwane.
Eugeniusz Staszak skierował swą wypowiedź do radnych powiatowych obecnych na sesji.
Radni gminni zwracają się do Burmistrza o pomoc. Burmistrz pisze pisma do wyższych
instancji. Przychodzi odpowiedź bardzo enigmatyczna, najczęściej, że jakieś zadanie jest ujęte
w planie, ale z uwagi na ograniczone środki nie będzie wykonywane.
Radni gminni są tymi niedobrymi, bo widzą problemy, a radni powiatowi na sesji powiatowej
dyskutują o innych tematach, a o drogach bardzo mało jest mówione.
Przez obecną kadencję dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Kubczak jest wypytywana o
wiele spraw, uczestniczyła także na sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach. Dano p. Dyrektor
szansę, by współpraca z gminą Pyzdry się układała. Domniemywa, że na najbliższej sesji
powiatowej Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg złoży informację na temat stanu dróg
powiatowych na terenie gminy Pyzdry. Ustosunkuje się do jakości dróg, do sprawy dojazdu
samochodów do remontowanych odcinków dróg powiatu jarocińskiego.
Jeżeli nic nie zostanie zmienione, to będzie tak, że zostanie zmodernizowana droga w

powiecie jarocińskim, a droga powiatowa na terenie gminy Pyzdry zostanie zniszczona.
Wiadomo, że wszędzie są ograniczenia finansowe. W związku z tym zapewne w sprawie
remontu drogi powiatowej prowadzącej do Rudy Komorskiej będą jeszcze pytania w
przyszłej kadencji.
Zapewne nie ma porozumienia pomiędzy starostą jarocińskim, a wrzesińskim, że w
przypadku dostarczania masy na budowę drogi w powiecie jarocińskim drogami powiatu
wrzesińskiego, powiat jarociński zobowiązać się wyremontować zniszczoną drogę w
powiecie wrzesińskim.
Mieszkańcy widząc stopniowe niszczenie drogi, z której też korzystają, zgłaszają ten problem
Burmistrzowi, radnemu gminnemu. Mieszkańcy uważają, że jeżeli coś złego dzieje się na
terenie gminy, to należy zgłosić miejscowym władzom samorządowym, bo nie muszą i nie
wiedzą, kto za co jest odpowiedzialny. Społeczeństwo wiele wymaga od burmistrza, a
przecież Burmistrz nie jest władny wykonać wszystkich zgłoszonych zadań na terenie gminy,
bo za niektóre jest odpowiedzialny powiat, województwo.
Jeszcze raz zwrócił się z wnioskiem, aby na sesji powiatowej został poruszony temat dróg.
Henryk Pyrzyk stwierdził, że temat dotyczący wyrwy w drodze nie powinien być zgłaszany
na sesji, bo jest to drobna sprawa, którą można zgłosić na posiedzeniu komisji, czy nawet
zgłosić telefonicznie.
Przewodniczący Rady zgłosił interpelację po raz kolejny.
Na odcinku drogi powiatowej w Rudzie Komorskiej pomiędzy mostem na rzece Prośnie a
mostkiem zalewowym mniejszym wnioskował o obniżenie poboczy. Ale łatwiej było powiatu
wrzesińskiemu przestawić znaki graniczące z powiatem jarocińskim, by tylko tej czynności
nie wykonywać. Obecnie znaki wróciły w to samo miejsce, w którym były poprzednio. W
związku z tym wnioskował, aby obniżyć pobocza i odnowić barierki.
O godz. 1250 Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach, która trwała do godz. 1305.
Ad. 6.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że dochody za 2009 rok zostały wykonane w
kwocie 17.336.879,97 zł, tj. 100,16 % zakładanego planu a wydatki w kwocie 18.622.781,91
zł, tj. w 80,21 % zakładanego planu. Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki
majątkowe zaplanowano kwotę 7.161.722,22 zł, a wykonano kwotę 2.718.246,18 zł, co
stanowi 37,96 % planowanych wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków
majątkowych w 2009 roku związane było z odstąpieniem od budowy sieci wodociągowej w
obrębie sołectwa Kruszyny i od III etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach.
Powodem rezygnacji z budowy ww. zadań było nie otrzymanie w 2009 roku dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budżet w 2009 roku zamknął się deficytem w kwocie 1.285.901,94 zł przy planowanym
deficycie budżetu w wysokości 5.909.769,40 zł.
Przewodniczący Rady ogłosił dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2009r.
Nie było pytań do przedstawionego przez Skarbnika sprawozdania z wykonania budżetu za
2009r.
Ad. 7.
Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach i wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za
2009r. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Komisji Rewizyjnej.
Ad. 8.

Eugeniusz Staszak, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdry za 2009r.
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały Komisji Rewizyjnej.
Ad. 9.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała uchwałę Nr 5/SO – 7/2010/Ko Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23.03.2010r. w sprawie wyrażenia opinii
o przełożonym przez Burmistrza Pyzdr sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta
za 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ad. 10.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała Uchwałę Nr 29/SO- 7/Ab/2010/Ko Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14.04.2010r. w sprawie
wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdry z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Henryk Gonerka, przewodniczący Klubu radnych Siedmiu powiedział, ze w jednym z
artykułów prasowych udzielonych przez przewodniczącą Klubu Radnych Wspólnota
Samorządowa Pani przewodnicząca zaznaczyła, że jest to budżet Klubu Siedmiu. Tak, był to
budżet za rok 2009 budżetem Klubu Siedmiu. I pomimo, że Klub Siedmiu jest niezadowolony
z gospodarki finansowej, to będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
Hanna Skrzydlewska, przewodnicząca Klubu Wspólnota Samorządowa powiedziała tak,
gdy pierwszy projekt budżetu został przez Klub Siedmiu odrzucony, ale następny projekt
zatwierdzony już budżet został jednogłośnie poparty przez radnych Klubu Wspólnoty
Samorządowej.
Ad. 11.
Przemysław Dębski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Pyzdr.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.
„Za” głosowało – 13 radnych, „przeciw” – 0„wstrzymało się” – 0, nieobecnych - 2.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/241/10 w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Teresa Waszak, radna powiatowa ustosunkowała się do interpelacji radnych dotyczących
dróg powiatowych na terenie gminy Pyzdry.
Wszyscy zdają sobie sprawę, że pieniędzy na drogi jest za mało. Potrzeby są bardzo duże, a
budżet ograniczony.
Inwestycje, które są realizowane na drogach są w większości wykonywane za środki
pozyskane z zewnątrz.
Na terenie gminy Pyzdry będzie realizowana inwestycja za ponad 7 mln zł tj. droga
powiatowa Tarnowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna. Zadanie zostanie rozpoczęte od
strony m. Tarnowa w drugiej połowie br., a zakończy się w 2011r.

Natomiast na drogę powiatową nr 4181P tj. w kierunku powiatu jarocińskiego przez Rudę
Komorską w budżecie powiatu na rok 2010r. zostały zaplanowane środki na przygotowanie
projektu na modernizację tej drogi. A w latach 2011 – 2012 planowana jest realizacja
modernizacji drogi. Także na rok 2011 – 2012 planowana jest inwestycja na drodze w
kierunku Zagórowa do granicy powiatu słupeckiego przez Wrąbczynkowskie Holendry.
Są to plany, a wiadomo, że w tym roku odbędą się wybory do rady powiatu i nie wiadomo
jakie kierunki działania wytyczy nowa rada.
Eugeniusz Staszak, radny – będzie budowana droga Tarnowa – Spławie. Dlatego Powiat
powinien przypilnować, aby przy realizacji tej inwestycji samochody firmy, która będzie ją
wykonywała nie zniszczyły drogi prowadzącej przez miasto Pyzdry. Dlatego zaproponował,
aby przy przekazaniu placu budowy wskazać jako drogę dojazdową przez Wszembórz.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski o godzinie 1345 ogłosił półgodzinną przerwę.
Ad. 12.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekty uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Oprócz zmian zapisanych w projekcie uchwały jest prośba o wprowadzenie do budżetu
jeszcze po stronie dochodów i wydatków kwoty 21.079,04 zł z przeznaczeniem na
zakończenie realizacji pozaakcesyjnego programu Wspierania Obszarów Wiejskich
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/242/10 w
sprawie zmian w budżecie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 13.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekty uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/243/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekty uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/244/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14.

Magdalena Czerniak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Pyzdry.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr XXXV/245/10 w
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 15.
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w m. Wrąbczynkowskie
Holendry.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/246/10 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych
niezabudowanych położonych w m. Wrąbczynkowskie Holendry.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 16.
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Wrąbczynek w drodze bezprzetargowej.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/247/10 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Wrąbczynek w drodze bezprzetargowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 17.
Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/248/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 18.

Aleksandra Kobielak, pracownik Urzędu odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej,
płożonej w m. Ciemierów – Kolonia.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 12 głosami „za” przy 1 „przeciw” podjęła Uchwałę
Nr XXXV/249/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej, płożonej w m. Ciemierów – Kolonia.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 19.
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy i Miasta
Pyzdry.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poprosił o odczytanie opinii Komisji
Opinie stanowią załącznik do protokołu.
Rada Miejska w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXV/250/10 w sprawie Statutu Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 20.
Henryk Gonerka, wiceprzewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło
zaproszenie dla radnych na spotkanie z okazji V rocznicy istnienia Środowiskowego Domu
Samopomocy „Jutrzenka” w Pietrzykowie, które odbędzie się dnia 12 maja 2010r. o godz.
1200.
Gauza Tomasz, mieszkaniec wsi Wrąbczynek zapytał, dlaczego mieszkańców wsi
Wrąbczynek i okolic oskarża się o kradzież wody? Kto takie sugestie wysuwa i dlaczego
rolnicy mają kontrole zużycia wody w gospodarstwie?
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – kontrole powinny być też w innych
miejscowościach, nie tylko we wsi Wrąbczynek.
Andrzej Kruszczak, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i
Usług Wodno – Kanalizacyjnych poinformował, że pracuje na stacji wodociągowej w m.
Wrąbczynek i jest radnym w Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie.
Przewodniczący Rady p. Podlewski podczas przerwy w Strzałkowie wyraźnie powiedział mi
prosto w oczy, że jeśli będę pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, to będzie źle.
Dlaczego, bo moi koledzy – dostawcy mleka z mojej okolicy nie oddali na p. Podlewskiego
głosu. Nie został radnym Spółdzielni Mleczarskiej i nie może tego przeboleć.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poinformował, że na sali odbywa się sesja
Rady Miejskiej, a nie Spółdzielni Mleczarskiej.
To co mówi p. Kruszczak jest nieprawdą i na tym przerwał dyskusję na w/w temat.
Następnie zwrócił się do radnych, sołtysów z zapytaniem, czy mają do złożenia jakiś
wniosek?
Z uwagi na brak zgłoszeń wniosków przystąpił do kolejnego porządku obrad tj. wniesienie
uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Gauza Tomasz, mieszkaniec wsi Wrąbczynek zapytał Przewodniczącego Rady Miejskiej,
dlaczego w oświadczeniu majątkowym nie ujawnił kredytu? Jest mieszkańcem tej gminy, a p.
Przewodniczący Rady osobą publiczną i chciałby usłyszeć odpowiedź na pytanie.

Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski ponownie chciał przystąpić do realizacji
punktu dotyczącego wniesienia uwag do protokolu z poprzedniej sesji.
Gauza Tomasz zapytał, czy to jest Rada Miejska w Pyzdrach?
Krzysztof Kasprolewicz, mieszkaniec wsi Zapowiednia – jeśli zebrani mają wnioski czy
zapytania, to proszę dać się wypowiedzieć.
Gdy był radnym Rady Miejskiej, to każdy kto miał coś do powiedzenia na sesji mógł się
wypowiedzieć. Zapytał p. Przewodniczącego Rady, dlaczego dzisiaj nie pozwala się
zebranym na dzisiejszej sesji wypowiedzieć?
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski stwierdził, że jeśli w sprawie kredytu zwróci
się z zapytaniem Wojewoda, to udzieli odpowiedzi. Panu Gauzie nie udzieli odpowiedzi.
Wojciech Karolak, mieszkaniec wsi Wrąbczynek – dlaczego do tej pory nie było kontroli
zużycia wody. A w tej chwili wyszło tak, że kontroli zostali poddani przede wszystkim
mieszkańcy wsi Wrąbczynek. Dlaczego są wyszczególnione osoby?
Dobrze, że była przeprowadzona kontrola. Na pewno po kontroli został spisany jakiś
protokół, z którego będzie wynikało jak faktycznie było. Czy były jakieś uchybienia?
Radnym jak również wszystkim osobom obecnym na sesji należy wyjaśnić, czy były jakieś
kradzieże wody, jakieś uchybienia.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski stwierdził, że miała być powołana przez p.
Burmistrza komisja, ale nie zna wyników kontroli.
Wojciech Karolak, mieszkaniec wsi Wrąbczynek – czy jeśli kontrola była przeprowadzona
2-3 dni temu, to jeszcze nie znane są wyniki?
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – każdy będzie miał kontrolę. Bo w
Pyzdrach wiemy wszyscy ile pieniędzy nie wpłynęło do budżetu gminy za wodę.
Wojciech Karolak, mieszkaniec wsi Wrąbczynek – skoro p. Przewodniczący Rady wie ile
w Pyzdrach nie wpłynęło pieniędzy za wodę, to teraz szuka pieniędzy po terenie?
Jeśli kontrola stwierdziła jakieś uchybienia, to należy o tym powiedzieć na dzisiejszej sesji.
Henryk Pyrzyk, radny zdziwił się wypowiedziami przedmówców, bo skoro ktoś ma licznik,
który jest prawidłowo zaplombowany, to może być dużo kontroli, a wynik kontroli będzie
jeden – zawsze pozytywny. A jeżeli ktoś czułby się winnym, to też przyjechałby na sesję i
krzyczał.
Przypomniał, jak wyszło w Pyzdrach. Były kontrole, jednak 200.000 zł nie wpłynęło do
budżetu.
Poinformował, że prawdopodobnie jest sposób na zatrzymywanie liczników – wodomierzy.
Należałoby ten fakt sprawdzić.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski poinformował, że nie jest to koniec kontroli.
Kolejna będzie w Lisewie i na innych hydroforniach.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr zwrócił się do radnego Pyrzyka. Kiedyś p. Pyrzyk
na posiedzeniu Komisji powiedział, że wie dlaczego Burmistrz wygrał wybory na
Wrąbczynku. Dlatego, że pozwolił ludziom kraść wodę.
Ustosunkował się do sprawy p. Kruszczyka.
Dnia 23 kwietnia 2001r. wpłynęło oficjalne pismo do Burmistrza Pyzdr od p. Andrzeja
Kruszczyka o wnikliwe zajęcie się zarzutami rozpowszechnianymi przez p. Mieczysława
Podlewskiego na temat p. Kruszczyka.
Treść pisma została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.
W związku z tym pismem powołał Komisję ds. przeprowadzenia kontroli odczytu
wodomierzy u odbiorców indywidualnych korzystających ze stacji wodociągowej we
Wrąbczynku. Dnia 27 kwietnia komisja w obecności konserwatora stacji wodociągowej we
Wrąbczynku p. Kruszczyka przeprowadziła kontrolę u 16 losowo wybranych odbiorców
wody.
Komisja po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdziła uchybień.

Treść protokołu kontroli Komisji została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.
Dodał, że w sprawie p. Kruszczyka Przewodniczący Rady p. Mieczysław Podlewski
rozmawiał z Sekretarzem i kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w dniu 23
kwietnia 2010r. Na okoliczność tej rozmowy została spisana notatka służbowa.
Treść notatki została odczytana i stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski potwierdził, to co przeczytał p. Burmistrz.
Poinformował, że p. Kruszczyk chciał przyjechać do Niego i przeplombować licznik. Nie
zgodził się na to, bo stać Go na butelkę pepsi czy piwa. Pan Kruszczyk dał Mu plomby, które
czekały na potwierdzenie tematu, że ma wybory wygrane, ponieważ ma kupionych ludzi.
Chciał pokazać te plomby zebranym na sesji.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – po co pokazywać te plomby, przecież można je
kupić w sklepie.
Andrzej Kruszczak, pracownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, MiUW-K zna p. Podlewskiego, który jak tonący będzie się brzytwy trzymał. Pan Podlewski nie mógł
przeboleć, że nie mógł wejść do Rady Spółdzielni Mleczarskiej. Nie mógł wejść, bo było
oszustwo majątkowe, oszukał radnych Spółdzielni. Zapytał, dlaczego kosztem jego i innych
rolników – dostawców mleka, hodowców gęsi p. Podlewski nazwał ich oszustami,
złodziejami.
Dodał, że na hydroforni pracowali i pracują p. Kowalski, Urbaniak, Warczygłowa, Kruszczyk.
A jeśli chodzi o plomby, to mają je wszyscy. Plomby można kupić w sklepie, także w
Pyzdrach u p. Sroczyńskiego.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – nikogo dzisiaj obecnych na sesji z
Wrąbczynka nie nazwał oszustem, złodziejem.
Dodał, że plomby jakie ma, to ma z numerem.
Eugeniusz Staszak, radny – ta dyskusja jest denna i uwłaczająca. Pan Przewodniczący Rady
próbował przerwać tę dyskusję, dla zachowania powagi obrad sesji, ale pyzdrska demokracja
jest tak szeroko rozbudowana, że w żaden sposób nie szło tej dyskusji zatrzymać.
Pan Podlewski stał się ostatnio bohaterem gazety lokalnej. Bohaterstwo bierze się stąd, że
dana osoba, a szczególnie radny jest bardzo obserwowany, bo zbliżają się wybory.
Tak się złożyło, że od 2006 r. na pewnych radnych są pisane anonimy. A biorą się one z
zazdrości. Bo jak już nie ma się co powiedzieć na daną osobę, to pisze się anonimy.
Z ostatniej czteroletniej obserwacji wynika, że najlepiej być radnym niezależnym. Najlepiej
jak nikt z najbliższych nie pracuje w Urzędzie w Pyzdrach. Gdy radny jest niezależny
finansowo.
Pan Podlewski takim jest, bo jak wynika z oświadczenia majątkowego ma 200. 000 zł
oszczędności, ma dom, ciągnik.
Jeżeli mówi się o oszustwach, wiarygodności, to należałoby popatrzeć na wszystkie artykuły
zamieszczone w Wiadomościach Wrzesińskich.
Dwa tygodnie temu Burmistrz Strużyński był wymieniony jako osoba publiczna, który został
przesłuchany przez CBA, bo chciał coś załatwić do syna.
Następnie powrócił do sprawy wody. Była afera wodna. Gmina straciła 205.000 zł.
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej mógłby teraz skontrolować wszystkie hydrofornie,
ale tego nie robi, bo nie chce być „czarną owcą”, by nie było powiedziane, że tyle lat było
spokoju, a przez radnego Staszaka kontrole muszą się odbyć.
Bo gdyby o wodzie decydowała spółka, tak jak jest we Wrześni, czy w Słupcy, to sprawa
wody byłaby na bieżąco kontrolowana. W Pyzdrach też można by w łatwy sposób
skontrolować wydobycie i sprzedaż wody.
Jako radny nie będzie tego robił, bo od tego są specjalne służby.
Może nowa Rada zleci takie kontrole.
Kiedyś za burmistrza Kowalskiego były już medytacje, czy wodociągi oddać w prywatne

ręce. Nie chciano wtedy tego zrobić, bo cena wody byłaby wyższa.
Bywa tak, że jak temat jest niewygodny mieszkańcowi, to mówi źle, ale przeważnie
przychodzi w życiu taka sytuacja, że ten mieszkaniec będzie potrzebował pomocy radnego,
czy to poprzez ujęcie jakiegoś zadania w budżecie czy w innej sprawie.
Tomasz Gauza odniósł się do wypowiedzi p. Staszaka.
Poinformował, że osobiście zaproponował p. Podlewskiego na przewodniczącego Rady
Spółdzielni Mleczarskiej w Strzałkowie.
Dodał, że jest lista dostawców mleka, którzy mieli ceny negocjowane. Pan Podlewski więcej
wziął za mleko niż wynikało z cennika. To naszym kosztem p. Podlewski mówi o sukcesie.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski – gdyby p. Gauza miał tyle mleka co ja, to
też by mógł cenę negocjować. A tyle mleka co ma p. Gauza, to moje koty wypijają.
Krzysztof Strużyński, burmistrz Pyzdr – zdarzył się wypadek, że ktoś ukradł pieniądze, ale
są za to wskazane odpowiedzialne osoby, odbywają karę, spłacają i będą zasądzoną kwotę
wraz z odsetkami spłacać. Należność do gminy wpłynie. Będziemy nad tym czuwali.
Teraz kontrole wody są. Kontrola nie została przeprowadzona tylko we wsi Wrąbczynek.
Kontrole są przeprowadzane bez takiego rozgłosu.
Kiedyś byli z-cy burmistrza, którzy za wodę byli odpowiedzialni i mieli to egzekwować.
Teraz zmieniły się role, teraz rozliczają.
Ponadto zaprosił 1 maja br. na koncert orkiestr dętych. Rozpoczęcie o godzinie 1400.
Dnia 2 maja br. odbędzie się spływ kajakowy. Rozpoczęcie o godzinie 1100 w Lądzie, a dnia 3
maja odbędą się uroczystości z okazji 110 lecia OSP Pyzdry i z okazji Konstytucji 3 Maja.
Podziękował za absolutorium, za ciężką pracę, tym bardziej, że pracujemy w składzie
okrojonym.
Józef Majdecki, mieszkaniec Lisewa poinformował, że pod koniec roku 2008 albo 2009r.
miał przeprowadzoną kontrolę wody przez trzech pracowników.
Ad. 22.
Nie wniesiono uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
Ad. 23.
Protokół sesji został przyjęty („za” – 13).
Ad. 24.
Przewodniczący Rady, Mieczysław Podlewski podziękował za udział w sesji i na tym
zakończył o godzinie1500 XXXV Sesję Rady Miejskiej.
Protokółowała:
Alina Banaszak

Przewodniczący obrad
Mieczysław Podlewski

